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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-03 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:560-003

§ 90
Revidering av reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden enligt i ärendet redovisat 
förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Vid halvårsskiftet träder en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i kraft. 
Med anledning av detta behöver reglementena för socialnämnden och för miljö- och byggnämnden revi-
deras.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer, vilken regleras i lagens 7 kap. 3 § 4 p. 
Denna paragrafhänvisning föreslås införas under reglementets 2 §, ”verksamhetsområde miljö”.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 84
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:560-003

§ 84
Revidering av reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden enligt i ärendet redovisat 
förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Vid halvårsskiftet träder en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i kraft. 
Med anledning av detta behöver reglementena för socialnämnden och för miljö- och byggnämnden revi-
deras.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer, vilken regleras i lagens 7 kap. 3 § 4 p. 
Denna paragrafhänvisning föreslås införas under reglementets 2 §, ”verksamhetsområde miljö”.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-06

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:560-003

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Reglemente och arbetsformer för miljö- och 
byggnämnden

Sammanfattning
Vid halvårsskiftet träder en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i 
kraft. Med anledning av detta behöver reglementena för socialnämnden och för miljö- och 
byggnämnden revideras.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer, vilken regleras i lagens 7 
kap. 3 § 4 p. Denna paragrafhänvisning föreslås införas under reglementets 2 §, ”verksamhets-
område miljö”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente och arbetsformer för miljö- och bygg-
nämnden enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente

Beslut i ärendet delges

Kommunfullmäktige
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2018:11

1/8

DIARIENUMMER
KS/2018:560-003 

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden 
i Burlövs kommun 2019–2022
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 89
Reviderad 2019-06-17, § XX
Träder i kraft 2019-07-01

Fullmäktiges uppgifter
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, för-
fattning eller enligt statlig myndighets beslut.

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som 
anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
3. ramar för kommunens upplåning,
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
6. mottagande av donationer,
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och ge-

mensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

Reglemente för miljö- och byggnämnden
Uppdrag och verksamhet
1 §

Miljö- och byggnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i öv-
rigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (med undantag för 
miljöstrategiska frågor), byggområdet och närliggande områden samt de uppgifter som kommun-
fullmäktige ålagt nämnden. 
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Nämnden svarar för att inom sina verksamhetsområden lämna myndigheter, företag och allmänhet 
råd och upplysningar. 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden samt göra 
de framställningar och vidta de åtgärder, som av omständigheterna påkallas. 

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs.

Verksamhetsområde miljö

2 §

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö, hälsoskydd och närliggande områden, 
med undantag för miljöstrategiska frågor. 

Inom ramen för dessa uppdrag åligger det nämnden särskilt 

 att svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i enlighet med bland annat la-
gen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen (1998:814) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, livsmedelslagen (2006:804), 
miljöbalken (1998:808), smittskyddslagen (2004:168), strålskyddslagen (1988:220) och 7 kap. 3 
§ 4 p. lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, om sådan uppgift inte lagts på an-
nan nämnd 

 att följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling 

Verksamhetsområde bygg

3 §

Nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen (2010:900), lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och närliggande områ-
den med undantag för översikts- och detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser samt 
övriga därtill hörande frågor.

Nämnden svarar för frågor som rör sotning, rengöring och brandskyddskontroll i kommunen enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Övrig verksamhet

4 §

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet.

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk-
samhetsområde.

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet

Delegering från fullmäktige
5 §

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden, då ärendet ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725):
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 ansökningar avseende stadsbildsanslag för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer i Burlövs kommun.

 ärenden enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 ärenden enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Organisation inom verksamhetsområdena
6 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Arbetsmiljöansvar
7 §

Nämnden har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inom sitt verksamhetsområde.

Behandling av personuppgifter
8 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet, med undantag för behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen och för vilka kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente är personuppgiftsansva-
rig. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
9 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem 

 i reglemente, eller
 genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har full-
gjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrel-
sen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd
10 §

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sek-
retess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 
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Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Tidpunkt för sammanträden
11 §

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar.

Utöver detta sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sam-
manträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.

Kallelse
12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern älds-
te ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. 

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handling-
ar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen 
ange om utelämnande av handlingar har skett.
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Närvarorätt
13 §

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i över-
läggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kom-
munstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutöv-
ning.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning
14 §

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

Ordföranden
15 §

Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium
16 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordföran-
de.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
18 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på kommunens 
kansliavdelning. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgö-
ra.

Ersättares tjänstgöring
19 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna.

Yrkanden
21 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-
den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.
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Deltagande i beslut
22 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation.

Reservation
23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-
sas vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 §

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
26 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, miljö- och byggchefen eller nämndsekreteraren.

Undertecknande av handlingar
27 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföran-
den och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direk-
tiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprät-
tas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kon-
trasigneras av den som utses därtill.

__________________________
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På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar 

Fredrik Jörgensen
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2018-10-15, § 89
Diarienummer KS/2018:560
Beslutad med stöd av 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
Kungjord 2018-10-23
Ikraftträdande 2019-01-01
Historik Ersätter reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 

§ 106 
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningskontoret
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DIARIENUMMER
KS/2018:560-003 

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden 
i Burlövs kommun 2019–2022
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 89
Träder i kraft 2019-01-01

Fullmäktiges uppgifter
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, för-
fattning eller enligt statlig myndighets beslut.

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som 
anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
3. ramar för kommunens upplåning,
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
6. mottagande av donationer,
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och ge-

mensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

Reglemente för miljö- och byggnämnden
Uppdrag och verksamhet
1 §

Miljö- och byggnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i öv-
rigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (med undantag för 
miljöstrategiska frågor), byggområdet och närliggande områden samt de uppgifter som kommun-
fullmäktige ålagt nämnden. 

Nämnden svarar för att inom sina verksamhetsområden lämna myndigheter, företag och allmänhet 
råd och upplysningar. 
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Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden samt göra 
de framställningar och vidta de åtgärder, som av omständigheterna påkallas. 

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs.

Verksamhetsområde miljö

2 §

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö, hälsoskydd och närliggande områden, 
med undantag för miljöstrategiska frågor. 

Inom ramen för dessa uppdrag åligger det nämnden särskilt 

 att svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i enlighet med bland annat la-
gen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen (1998:814) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, livsmedelslagen (2006:804), 
miljöbalken (1998:808), smittskyddslagen (2004:168), strålskyddslagen (1988:220) och to-
bakslagen (1993:581), om sådan uppgift inte lagts på annan nämnd 

 att följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling 

Verksamhetsområde bygg

3 §

Nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen (2010:900), lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och närliggande områ-
den med undantag för översikts- och detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser samt 
övriga därtill hörande frågor.

Nämnden svarar för frågor som rör sotning, rengöring och brandskyddskontroll i kommunen enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Övrig verksamhet

4 §

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet.

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk-
samhetsområde.

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet

Delegering från fullmäktige
5 §

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden, då ärendet ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725):

 ansökningar avseende stadsbildsanslag för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer i Burlövs kommun.

 ärenden enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 ärenden enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
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Organisation inom verksamhetsområdena
6 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Arbetsmiljöansvar
7 §

Nämnden har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inom sitt verksamhetsområde.

Behandling av personuppgifter
8 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet, med undantag för behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen och för vilka kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente är personuppgiftsansva-
rig. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
9 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem 

 i reglemente, eller
 genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har full-
gjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrel-
sen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd
10 §

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sek-
retess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet.
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Arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Tidpunkt för sammanträden
11 §

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar.

Utöver detta sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sam-
manträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.

Kallelse
12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern älds-
te ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. 

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handling-
ar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen 
ange om utelämnande av handlingar har skett.

Närvarorätt
13 §

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i över-
läggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kom-
munstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
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sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutöv-
ning.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning
14 §

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

Ordföranden
15 §

Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium
16 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordföran-
de.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
18 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på kommunens 
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kansliavdelning. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgö-
ra.

Ersättares tjänstgöring
19 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna.

Yrkanden
21 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-
den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.

Deltagande i beslut
22 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation.
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Reservation
23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-
sas vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 §

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
26 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, miljö- och byggchefen eller nämndsekreteraren.

Undertecknande av handlingar
27 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföran-
den och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direk-
tiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprät-
tas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kon-
trasigneras av den som utses därtill.

__________________________

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar 

Fredrik Jörgensen
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-03 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 91
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Burlövs kommun till 20,09 % under år 2020, 

att anta en finansiell målsättning inför 2020–2022 innebärande att:

1. fram till år 2022 ska varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploate-
ringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för såda-
na åtgärder där kommunfullmäktige har beslutat att medel skall reserveras i årsredovisningens 
balanskravsavstämning, samt att

2. fram till år 2022 ska Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad vara minst 90 %,

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämpliga indikatorer som skulle 
kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två 
år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på 
kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år) senast till kommun-
fullmäktiges sammanträde i oktober månad,

att i övrigt fastställa målvärden för de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande 
mål enligt nämndernas progressionstakt för 2020,

att fastställa redovisad ekonomisk plan för 2020–2022 som underlag för den ekonomiska planeringen 
2020–2022, 

att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av beredningen föreslagna ändringar ska utgöra riktlin-
jer för nämndernas verksamhet under år 2020, 

att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå 
medel enligt ärendebilaga 1, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt föreslagna löne- och prisutvecklingsnivå 
samt revidera beräkningar över kapitaltjänstkostnader och interna poster,

att anslagsnivån på investeringsbudgeten är projekt samt att anslå medel enligt ärendebilaga 2, 

att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner för 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast oktober 2019, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygghandlingsprojektering och byggproduktion av ny badan-
läggning under 2020, enligt tilläggsavtal till partneringavtal godkänt av kommunstyrelsen den 3 december 
2018, § 150, och projektplan daterad 2018-11-30, 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

att i budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 anslå 300 mnkr för byggnation och 15 mnkr för markarbe-
te, samt

att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Naim Skenderi (S), Inger 
Borgenberg (S), Bengt Åström (S) och Hans-Åke Mårtensson (S) till förmån för Socialdemokraternas för-
slag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022..

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022.

Från förvaltningen föreligger vidare förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygghandlingspro-
jektering och byggproduktion av ny badanläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till partneringavtal 
godkänt av kommunstyrelsen den 3 december 2018, § 150, och projektplan daterad 2018-11-30, samt att 
i budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 anslå 300 mnkr för byggnation och 15 mnkr för markarbete.

___

Yrkanden
Mats Lithner (L), med instämmande av Nils Holmqvist (M), Anneli Kihlstrand (C) och Christer Swahn (SD), 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt av förvaltningen föreslagna tilläggsbeslut avseende 
byggnation av ny badanläggning.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 82
Budgetberedningens förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021—2022
Övergripande mål med nämndmål 2020
Ekonomisk plan
Ärendebilaga 1: Budgetramar för nämnder och nettokostnader totalt för kommunen
Ärendebilaga 1b: Nämndernas budgetramar
Ärendebilaga 2: Investeringsbudget 2020—2022
Ärendebilaga 3 och 4: Resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget – specifikation finansiella poster
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 82
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Burlövs kommun till 20,09 % under år 2020, 

att anta en finansiell målsättning inför 2020–2022 innebärande att:

1. fram till år 2022 ska varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploate-
ringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för såda-
na åtgärder där kommunfullmäktige har beslutat att medel skall reserveras i årsredovisningens 
balanskravsavstämning, samt att

2. fram till år 2022 ska Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad vara minst 90 %,

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämpliga indikatorer som skulle 
kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två 
år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på 
kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år) senast till kommun-
fullmäktiges sammanträde i oktober månad,

att i övrigt fastställa målvärden för de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande 
mål enligt nämndernas progressionstakt för 2020,

att fastställa redovisad ekonomisk plan för 2020–2022 som underlag för den ekonomiska planeringen 
2020–2022, 

att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av beredningen föreslagna ändringar ska utgöra riktlin-
jer för nämndernas verksamhet under år 2020, 

att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå 
medel enligt ärendebilaga 1, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt föreslagna löne- och prisutvecklingsnivå 
samt revidera beräkningar över kapitaltjänstkostnader och interna poster,

att anslagsnivån på investeringsbudgeten är projekt samt att anslå medel enligt ärendebilaga 2, 

att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner för 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast oktober 2019, samt

att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservationer
Mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Bengt 
Åström (S) till förmån för de ändringsförslag de avser att inkomma med till kommunstyrelsens samman-
träde.

Ärendebeskrivning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till beslut avseende budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022.

___
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2. Vision 2030 för Burlövs kommun
Burlövs kommun har en vision som pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden, 
som vi tillsammans i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Vi är alla en del av helheten i 
Burlövs kommun och det är summan av alla verksamheters insatser som avgör om vi går i riktning mot 
visionen. Visionen antogs av kommunfullmäktige 2012-05-21, § 66

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”

Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse.

Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna sig välkomna och trygga här.

Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga som 
gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra skolor ska vara bland 
de bästa i Skåne både vad gäller studieresultat och trivsel.

Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

3. Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys
Den kommunövergripande omvärldsanalysen är baserad dels på samtliga nämnders omvärldsanalyser 
dels på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport (maj 2019), och 
cirkulär som publicerats löpande under 2019.

3.1 Samhällsekonomisk utveckling i Sverige
Den svenska ekonomin har passerat högkonjunkturen och därmed bedöms BNP 
(Bruttonationalprodukten) utvecklas i långsammare takt framöver. Det är flera faktorer som påverkar 
avmattningen av konjunkturen. Framförallt är den en svagare inhemsk efterfrågan som bidrar till en 
långsammare utveckling av BNP. Även avmattningen i den internationella konjunkturen, sjunkande 
bostadsinvesteringar i Sverige samt en inbromsning av den offentliga konsumtionen bedöms påverka 
BNP till att utvecklas i långsammare takt. Sammantaget beräknas dessa förändringar få effekten att 
BNP-tillväxten växlar ner från 2,4 % 2018 till 1,4 % under åren 2019–2021.

Den positiva tillväxten tidigare år har inneburit att sysselsättningen och skatteunderlaget utvecklats 
gynnsamt. Efter flera års ökning på i genomsnitt 4,5 procent eller mer är bedömningen nu att 
ökningstakten i skatteunderlaget sjunker under det historiska genomsnittet för de senaste 10 åren. 
Eftersom tillväxten bedöms växla ned redan under 2019 väntas arbetade timmar utvecklas betydligt 
svagare under 2019, för att  minska 2020 och 2021. Detta innebär att skatteunderlagets tillväxt snabbt 
bromsas upp. I och med detta finns det en påtaglig risk för att kommunernas intäkter framöver inte 
kommer räcka till för att finansiera de växande behoven av skola, vård och omsorg med mera – behov 
som ökar med den snabba befolkningsutvecklingen. Trots en dämpad sysselsättningsutveckling 
framöver är bedömningen att arbetslösheten fram till 2022 ökar marginellt. Mellan åren 2018–2022 
bedöms arbetslösheten öka från 6,2 procent till 6,8 procent.

Under 2018 var löneutvecklingen dämpad och bedömningen för 2019 är en fortsatt dämpad 
löneutveckling. Detta trots ett hårt tryck på arbetsmarknaden. Löneavtalen som slutits för de närmsta 
åren visar inte på några kraftiga ökningar och därmed väntas inflationstrycket vara fortsatt svagt. 
Under 2019 och 2020 väntas inflationen hamna på 1,7 procent respektive 1,9 procent vilket inte är i 
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linje med Riksbankens målsättning på 2 procent. Därmed väntas Riksbanken dröja med att höja 
styrräntan till slutet av 2019 alternativt början av 2020. Inte förrän styrräntan börjar höjas kommer 
inflationstrycket att stiga. Även den låga inflationen har en begränsande effekt på skatteunderlagets 
tillväxt. 

SKL:s sammanvägda bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige från 2017 till och 
med prognos 2022:

Tabell. Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring om inte annat anges
2017 2018 2019 2020 2021 2022

BNP* 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Sysselsättning, timmar anställda* 2,1 2,4 0,9 -0,4 -0,2 0,4
Relativ arbetslöshet, nivå 6,7 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8
Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3
Konsumentpris, KPIF 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0
Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6
Realt skatteunderlag 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5
Kalenderkorrigerad utveckling*

3.1.1 Kommunernas ekonomi
En stark ekonomisk period går mot sitt slut och kommunerna är i början av en period med stora krav 
på omställningar för att få ekonomin att gå ihop. Sveriges goda konjunktur mattas av och därmed 
väntas sysselsättningsökningen att upphöra, vilket kommer leda till svagare skatteutveckling för 
kommunerna framöver.

Under 2018 försämrades kommunernas resultat väsentligt. 69 kommuner redovisade ett underskott 
och endast 109 av 290 kommuner hade ett resultat som motsvarade 2 procent som andel av skatter 
och statsbidrag. Kommunernas stora investeringsbehov de senaste 10 åren till följd av bland annat de 
demografiska behoven har bidragit till att det finansiella sparandet varit negativt. Därmed har 
låneskulden i kommunsektorn ökat. De demografiska utmaningarna ser inte ut att kompenseras fullt 
ut via skatter och statsbidrag. Bedömningen är att kommunernas resultat för åren 2021–2022 
kommer att ligga på cirka 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket är alldeles för lågt med 
tanke på den höga investeringsnivån som finns bland kommunerna. För åren 2020 och framåt kommer 
det inte finnas utrymme för att öka kvalitén i verksamheterna eller kompensera för de demografiska 
behoven. Ökningen i skatteunderlaget kommer enbart, som det ser ut nu, att räcka till att kompensera 
för pris- och löneökningar. 

Enligt SKL:s bedömning kommer det om tre år saknas 38 miljarder kronor för att klara ett resultat på 1 
procent, det vill säga om kostnaderna tillåts öka i takt med befolkningsförändringarna och inget annat 
görs. SKL antar dock att skatten i kommunerna kommer höjas och staten ökar därutöver statsbidragen 
med 5 miljarder per år, enligt intentionerna i januariavtalet. Trots det är deras bedömning att det 
kommer saknas ca 20 miljarder för att stänga gapet mellan kostnader och intäkter. För att klara av 
kostnadsökningarna som uppstår till följd av demografin och ett resultat på minst 1 procent av skatter 
och statsbidrag, krävs produktivitetsökningar, produktionsminskningar eller resurstillskott genom 
skattehöjningar, avgiftshöjningar eller statsbidrag.

3.2 Inflyttning till Burlövs kommun
Burlövs kommun är en tillväxtkommun med ständigt växande befolkning. För att Burlöv ska kunna 
fortsätta växa ställs stora krav på välfungerande planering och genomförande. Detta för att tillgodose 
attraktiva boenden i en trygg miljö.
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3.2.1 Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen är viktig för Burlövs kommun eftersom den påverkar planeringen för vilka 
kommunala tjänster dagens och framtida invånare kommer att efterfråga. Den tydliggör även vilka 
framtida kostnader som kan väntas uppstå till följd av den demografiska utvecklingen. Dessutom 
påverkas våra skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen av 
invånarantalet och invånarsammansättningen i kommunen. 

De senaste 10 åren har befolkningen ökat med 11,2 procent i Burlövs kommun vilket är högre än 
genomsnittsökningen för riket. Ökningen var som störst mellan åren 2016 och 2017 då befolkningen 
ökade med 2,4 procent och hade högst ökningstakt bland de skånska kommunerna. Vid årsskiftet 
2018–2019 uppgick folkmängden till 18 360 personer, vilket är en folkökning med 287 personer 
jämfört med 2017. 

Invånarantalet väntas inte följa rikstrenden enligt Burlövs kommuns senaste gjorda 
befolkningsprognos. Bedömningen är att bostadsbyggnadstrenden från 2018 håller i sig och att 
konjunkturen möjliggör en hög byggnationstakt de kommande åren, vilket väntas leda till att 
befolkningstillväxten hamnar på 2–3 procent per år fram till 2028. Under budgetåren 2018–2022 är 
bedömningen att en stor inflyttning tillsammans med ett positivt födelse- och invandringsöverskott 
leder till att kommunens invånarantal beräknas öka med 2 320 personer. Detta är en ökning med 12,6 
procent för perioden 2018–2022. Prognosen förutsätter dock att planerad bostadsplan genomförs i 
kommunen under perioden. 

3.2.2 Bostäder
För att Burlövs kommun ska kunna fortsätta växa är det viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva 
boenden i alla dess former. Den starka tillväxten i svensk ekonomi de senaste åren har bidragit till att 
bostadsbyggandet i Burlövs kommun har kommit i gång. I kommunen finns idag detaljplaner som 
möjliggör en kraftig bostadsbyggnation för att tillmötesgå kommunens befolkningsprognos från 2018-
12-17. Perioden 2019–2022 planeras det för 848 nya bostäder i kommunen. Här ingår byggande i 
egen regi på stycketomter, gruppbebyggelse och lägenheter i flerbostadshus. Största området är 
Kronetorpsområdet med planering för 940 bostäder till och med 2028, varav cirka 310 bostäder i olika 
upplåtelseformer planeras bli färdigställda under perioden 2019–2022. Andra stora planerade 
byggprojekt under perioden är färdigställandet av kvarteren Fasanen och Ugglan i Arlöv med totalt 
430 bostäder samt Trädgårdsbyn och området vid Södervångskolan i Åkarp med totalt 80 bostäder. 

3.2.3 Trygghet 
En annan viktig faktor för att Burlövs kommun ska fortsätta att växa enligt gällande 
befolkningsprognos är att det finns attraktiva, trygga och säkra miljöer att vistas och bo i. En trygg och 
säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar. För detta bedriver Burlövs kommun ett 
förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och ha en hög krisberedskap. Detta 
görs bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten 
med såväl polis som andra aktörer

De senaste årens insatser har tagit sikte på att öka såväl den upplevda tryggheten hos enskilda 
individer som den faktiska säkerheten. Den faktiska säkerheten mäts genom statistik över brott, 
bränder och personskador som sammanställs i SKL:s undersökning Öppna Jämförelser – trygghet och 
säkerhet. Utifrån denna mätning förbättras resultaten i Burlövs kommun kontinuerligt och i 2018 års 
resultat placerades Burlövs kommun på 58:e plats av landets 290 kommuner. Det är ett resultat som 
ställs mot såväl SCB:s medborgarundersökning samt polisens trygghetsenkät som båda redovisar 
individers upplevelse av trygghet. Båda undersökningarna visar på en upplevd otrygghet vilket 
avspeglas i kommunfullmäktiges beslut att i målprogrammet för 2019-2022 fortsätta fokusera på 
området. Därmed kommer arbetet med att skapa trygghet i kommunen att fortgå även i framtiden 
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och fokus de närmsta åren, utifrån en gemensam problembild, är att arbeta med frågor som bland 
annat berör:

       fortsatta trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet

       fortsatt fokus på trygghet i detaljplanearbetet 

       fortsatt tätt samarbete mellan kommunen och externa parter

       fortsatta åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism

       fortsatt utveckling av krisberedskapen och civilförsvarsförmåga

3.3 Näringsliv och sysselsättning
Burlöv har ett rikt och varierat näringsliv med en mängd olika arbetsplatser. Kommunen är den största 
arbetsgivaren, men det finns 10-12 företag som har fler än 100 anställda. 60 procent av alla företag 
inom kommunen har färre än fem anställda.

Ett tydligt tecken på att Burlövs kommun har ett starkt näringsliv är att inpendlingen är större än 
utpendlingen. Handel, logistik, kommunikation, tillverkning och tjänstesektorn är näringsgrenar som är 
viktiga för kommunens näringsliv idag och kommer att fortsätta utvecklas i framtiden.

Kommunens företagare rankar Burlövs kommun högt och målsättningen är att fortsätta stimulera 
näringslivet i syfte att skapa fler arbetstillfällen för invånarna. Även sysselsättningsutvecklingen de 
senaste åren har varit positiv, men Burlövs kommun ligger efter jämfört med genomsnittet i Skåne och 
riket. En trolig förklaring till detta är att företagen i kommunen sysselsätter en stor andel människor 
som pendlar till kommunen. Detta kan bero på att utbildningsnivån i kommunen är lägre än 
genomsnittet för riket och för Skåne, samtidigt som företagen i kommunen ofta ställer krav på att 
deras anställda har någon form av gymnasial utbildning.

För att öka andelen förvärvsarbetande i kommunen pågår ett arbete med att stödja etablerade 
företag samt att stimulera företag till nyetablering. Kommunen samverkar och samarbetar med många 
parter för att underlätta för företag, till exempel Nyföretagarcenter Syd, Arbetsförmedlingen, 
Miljöbron, Region Skåne, Sparbanksstiftelsen med flera. För att stärka näringslivet ytterligare finns ett 
näringslivsråd som fungerar som ett forum där näringsliv och kommun möts för att bygga förtroende 
och utbyta information kring viktiga näringslivsfrågor.

En annan del är att höja utbildningsnivån genom den kommunala vuxenutbildningen. Kommunens 
arbetsmarknadsenhet har som målsättning att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa 
invånare med tonvikt på personer som får sin försörjning via försörjningsstödet. De åtgärder som 
erbjuds är offentligt skyddat arbete, lönebidrag, feriearbeten, jobb- och utvecklingsgaranti samt 
jobbklubbsverksamhet. 

2019 permanentade kommunen ESF-projektet PEAK i ordinarie verksamhet med målsättningen att få 
fler ungdomar tillbaka till gymnasiestudier eller förvärvsarbete. Liknande insatser sker genom 
kommunens aktivitetsstöd och Resurs Burlöv. Resurs Burlöv var ett treårigt projekt med inriktning på 
att anställa ett visst antal individer, som är långtidsarbetslösa och uppbär försörjningsstöd, inom 
kommunens förvaltningar. Satsningen fortsätter under 2020.

3.4 Tillgängligt Burlöv
Medborgarnas krav på ökad tillgänglighet ställer krav på kommunerna, som ska hjälpa allmänheten 
med information och rådgivning om den kommunala servicen och i kontakten med kommunala 
verksamheter, myndigheter och organisationer. Målet är att ge invånarna en god service. Vår omvärld 
förändras ständigt och arbetsplatser, arbetsmetoder och sättet att kommunicera har förändrats på 
kort tid. Kravet på ökad tillgänglighet innebär bland annat att det ska vara möjligt att kommunicera 
och utföra kommunala ärenden dygnet runt. Att införa e-tjänster och andra digitala lösningar är ett 
sätt att möta dessa krav. 
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3.4.1 Digitalisering
Idag sker mycket av kommunens information och kommunikation med medborgarna på Burlövs 
kommuns webbplats. Syftet med burlov.se är att underlätta kontakten med kommunen. Här finns 
bland annat information om kommunens verksamheter och service, nyheter, evenemang, blanketter, 
e-tjänster och kontaktuppgifter. 

Enligt kommunens kommunikationsstrategi kommer framtida satsningar att ske på digitalisering. Som 
ett led i detta arbete har ett digitalt program för Burlövs kommun tagits fram i syftet att ange en enad 
väg framåt för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka nyttan för de som 
bor och verkar i kommunen. Digitaliseringen handlar i första hand om verksamhetsutveckling och 
därför är målsättningen att varje verksamhet i kommun ska ta egna initiativ i syfte att effektivisera och 
förbättra för såväl medborgare som anställda. En gemensam arbetsstruktur för digitalisering har 
etablerats i kommunen och under 2020 kommer arbetet med digitalisering att förstärkas med en 
resurs som ska driva kommunens digitaliseringsarbete utifrån kommunens digitala program. 
Målsättningen är att prioritera de projekt som ger bäst nytta för kommunens invånare. Kommunens 
innovationsbudget, som etablerades under 2019, ska möjliggöra detta. Genom innovationsbudgeten 
finns det möjligheter för verksamheterna att söka medel för att utveckla nya arbetsmetoder och testa 
ny teknik.

3.4.2 Medborgarservice
Medborgarservice ger medborgarna ”en väg in” till kommunen. Många ärenden som frågor, 
synpunkter, ansökningar och beställningar handläggs direkt av medborgarservice, som därmed 
avlastar övriga verksamheter. Genom medborgarservice utvecklas kommunens service och tjänster i 
syfte att bättre och snabbare kunna möta medborgarnas behov och krav. Tät samverkan med 
förvaltningarna är en framgångsfaktor. 2019 och framåt ligger fokus att ligga på att utveckla e-tjänster 
som ska underlätta för medborgarna och verksamheterna i kontakten kring kommunal service. 

3.4.3 Medborgardialog
Burlövs kommun har deltagit i ett treårigt projekt som hette Medborgardialog i komplexa 
samhällsfrågor. Projektet har drivits av SKL tillsammans med forskare från Uppsala universitet och var 
tänkt som ett stöd till deltagare i deras arbete med att utveckla en dialog med kommunens 
medborgare. Sedan 2019 är medborgardialog en arbetsmetod som är ett av flera verktyg i 
kommunens styrning och verksamhetsutveckling, med syfte att skapa delaktighet för medborgarna 
och därmed kunna påverka utvecklingen i Burlövs kommun.

3.5 Bredband
För att möta medborgarnas krav på digital tillgänglighet har utbyggnaden av bredband stor betydelse 
för kommunen. Regeringen antog 2016 en nationell strategi som innebär att 100 procent av 
befolkningen i Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en ny bredbandsstrategi. I den sattes målet att senast 2025 
ska 100 procent av kommunens hushåll, företag och kommunala verksamheter ha tillgång till 
bredband med en hastighet av 1 Gbit/s. 

De senaste tre åren har kommunen arbetat med att bygga ut fiber i stora delar av kommunen. Idag 
har 85 procent av hushållen bredband via fiber. 2020 och framåt ligger fokus på att förbättra 
redundansen samt möjliggöra anslutningar för fler företag i kommunen. Åtgärder behöver även vidtas 
för att säkerställa att fastigheter utanför utbyggda områden kan få tillgång till snabbt bredband innan 
2025.
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3.6 Fysisk planering
Fysisk planering omfattar den verksamhet som planerar och avgör hur mark och vatten ska användas 
över tid. I en expansiv kommun, med en fortsatt befolkningstillväxt, är det extra viktigt att planera för 
framtiden. Målet är att främja en samhällsutveckling där attraktiva boendemiljöer och mötesplatser 
skapas för de personer som bor här nu och för de som kommer att leva här i framtiden. 

3.6.1 Framtidsplan, översiktsplan
Framtidsplanen är en målbild och framtidsvision för kommunen. Den är en del av kommunens 
strategiska utvecklingsplan för kommande samhällsutveckling. 

Framtidsplanen är en grund för kommunens detaljplaner som möjliggör positiv befolkningstillväxt. Den 
har kopplingar till nationella och regionala mål och det finns ett samspel mellan framtidsplanen och 
regionalt tillväxtarbete. 

3.6.2 Kronetorp
Detaljplanen runt Kronetorps gård fortsätter att byggas ut. Under 2019 fortsätter uppdatering och 
kompletterande utredningar kring planprogrammet med målsättningen att det ska bli godkänt till 
årsskiftet 2019/2020. Planprogrammet ligger till grund för kommande detaljplaner i området. 
Detaljplanearbete pågår för en ny F-6 skola (förskoleklass till årskurs sex) och nästa etapp vid 
Kronetorps gård.

3.6.3 Södra stambanan och Lommabanan
Utbyggnaden av Södra stambanan mellan Lund och Arlöv fortsätter. Arbetet påverkar stadsbyggnad 
och planering i både Åkarp och Arlöv. Anslutande gator till utbyggnaden och parkmarker kommer att 
byggas om och förbättras. Projektering har påbörjats och kommer att pågå i samarbete med 
Trafikverket och deras entreprenör. I detta arbete ingår bland annat Åkarps damm och området kring 
Åkarps station. Detaljplanarbeten för Burlövs centralstation och dess omgivning pågår och 
målsättningen är att skapa en attraktiv mötesplats med grönskande torg omgivna av butiker, 
restauranger, arbetsplatser och bostäder. Busshållplatser samt pendlarparkering ska anordnas i 
anslutning till stationen.

3.6.4 Regionalt planeringssamarbete
Burlövs kommun samverkar med  Region Skåne i olika projekt, bland annat i ett antal regionala 
trafikplaneringsforum. Samverkan i MalmöLundregionen fortgår bland annat med frågor kring 
översiktsplaner, näringslivsplanering och digitalisering. 

3.7 Miljö
Under 2020 är målsättningen att kommunen ska ha ett nytt miljöprogram för implementering. Syftet 
är att programmet ska leda till bättre miljö i kommunen och omvärlden. Kommunen kommer även att 
arbeta för att realisera vattenplanen enligt föreslagen plan som för närvarande är på remiss. Syftet är 
att nå miljökvalitetsnormerna och minska översvämningsrisker. Arbetet med ny naturvårdsplan 
kommer att remitteras under 2019. Burlövs kommun fortsätter även arbetet med 
energieffektivisering. Målet är att spara 30 procent energi i fastigheterna respektive transporterna till 
2020.

3.8 Kommunikationer 
Burlövs kommun har ett utmärkt kommunikationsläge, både beträffande kollektivtrafik och närheten 
till det nationella väg- och järnvägsnätet. Trafiken har behandlats i trafikplanen och i framtidsplanen. 
Det finns Pågatågsstationer i både Arlöv och Åkarp och genom kommunen går dessutom flera av 
Skånetrafikens busslinjer. Kommunens södra arbetsplatsområden nås med busslinje 4 som trafikerar 
sträckan Malmö C-Bernstorp, Santessons väg. I pågående detaljplaner och i samverkan med 
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grannkommunerna arbetar Burlövs kommun för att förbättra förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafik. 

4. Burlövs kommuns ledningssystem
Kommunala verksamheter är något som engagerar och intresserar medborgarna i Burlövs kommun. 
De resultat och den kvalitet på utförandet som våra verksamheter levererar påverkar också deras syn 
på kommunen som en plats att leva och bo i. Därför har Burlövs kommun i sitt ledningssystem valt att 
tillämpa det som kallas för mål- och resultatstyrning. Grundtanken är att den politiska nivån genom 
antagna mål anger vad som ska åstadkommas medan verksamheten beslutar om vad som ska 
genomföras för att nå de uppsatta målen. Till målen kopplas ett antal kvalitativa indikatorer som kan 
mäta verksamhetens prestationer utifrån de uppsatta målen. Det innebär att en löpande analys och 
uppföljning av de antagna målen blir möjlig. Styrmodellen bygger därmed på ett delegerat ansvar till 
dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs.

Förutom uppföljning av verksamheten utifrån kvalitativa mått följs även kostnadseffektiviteten upp, 
det vill säga vilken kvalitet som ges för varje förbrukad krona. Att följa upp utförd verksamhet utifrån 
såväl kvalitet som kostnadsbegrepp görs för att säkerställa det som kallas för en god ekonomisk 
hushållning. I begreppet vägs även själva finansieringsgraden in, vilket ska garantera en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet i verksamheten.

För att möjliggöra detta är det viktigt att ha ett fungerande styrsystem som beskriver processen. 
Burlövs kommuns modell utgår från ett decentraliserade ansvar, kommunfullmäktiges och nämnders 
samspel samt en tanke om ett stringent och tydligt arbetssätt för styrning och ledning av 
verksamheterna.

Vä
rd

eg
ru

nd

Kommunfullmäktiges prioriterade områden

Förvaltningarna och deras uppdrag 
(verksamhetsplaner, arbetssätt och resurser

Uppföljning 

Vision

Kommunfullmäktiges mål

Uppföljning 

Destinerade nämndsmål Uppföljning 

Bild. Burlövs styrmodell

Grunderna i styrmodellen är följande:

 En levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning 
mellan politiker och tjänstemän utgör grunden för styrning och uppföljning i Burlövs kommun. 

 Våra resurser, medarbetarna och ekonomin, är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill. För att 
säkerställa ett bra resultat ska målen som beslutas vara mätbara och indikera om 
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verksamheten utvecklas i önskad riktning. Genom kontinuerlig uppföljning av politiskt 
beslutade mål säkerställs att verksamheterna följer de beslut som politikerna antagit. På så vis 
säkerställs en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

 Styrmodellens grund för att ta fram mål för nämnd och kommunfullmäktige utgår från en 
omvänd problemformuleringsprocess med ett tydligt nedifrån-upp perspektiv. Tillsammans 
med professionen i form av dess verksamheter ska nämnderna beskriva sina mest prioriterade 
områden för kommunfullmäktige. Detta görs genom att nämnderna föreslår specifika mål för 
kommunfullmäktige. Målen ska vara av typen SMART:a mål, vilket avser att målformuleringen 
ska vara specifik, mätbar, accepterad, realistisk och tidsatt samt att de innehåller ett tydligt 
ansvarsperspektiv. Kommunfullmäktige väljer sedan de mest prioriterade målen vilka antas 
som kommunfullmäktiges egna och ett önskvärt målvärde anges för 2022. Varje mål skickas 
därefter tillbaka till respektive nämnd, som bryter ner målnivån för 2022 till en årsvis 
progressionstakt. 

Genom denna modell har målformuleringen för perioden 2019–2022 utgått från verksamheternas och 
de förtroendevaldas mest prioriterade områden. Modellen ger en tydligare förankring genom hela 
kedjan från förtroendevald till anställd vilket tillsammans med den löpande uppföljningen ska leda till 
verksamhetsförbättringar i form av bättre kvalitet i kommunens verksamheter.

Grundförutsättningarna för Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 utgörs därmed av 
kommunfullmäktiges mål för 2022 med nämndernas föreslagna, årsvisa, progressionstakt för 2020 
samt det ekonomiska utrymmet som finns i kommunen kopplat till den demografiska utvecklingen och 
de prioriteringarna som görs.

5. God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att 
kommunerna ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheten ska bedrivas 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar 
verksamheten.

Det innebär att kommunfullmäktige i sin budget ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning där mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges. För att styra den ekonomiska utvecklingen i rätt riktning finns det krav på såväl 
kortsiktiga som långsiktiga finansiella mål. De kortsiktiga målen ska anpassas efter aktuella ekonomiska 
förutsättningar. De långsiktiga målen bör utgöra riktvärden för en hållbar ekonomisk utveckling över 
tid som ska fastställas i samband med budgeten. Utöver detta kräver lagstiftningen att budgeten ska 
vara balanserad, kommunallagens så kallade balanskrav. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på kort och lång sikt. För att upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning ska ekonomin visa på ett positivt resultat motsvarande en nivå som gör att 
kommunens finansiella förmåga inte försvagas. Det innebär att resultatet varje år bör vara tillräckligt 
starkt för att kommunens förmögenhet inte ska urholkas av inflation eller av för låg 
självfinansieringsgrad av investeringar. Detta tydliggörs även i kommunallagens balanskrav som 
innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna, det vill säga att intäkterna ska vara större 
än kostnaderna. 

5.1. Balanskrav
Balanskravet ställer krav på en kommun att intäkterna varje år ska vara högre än kostnaderna.  Syftet 
med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare 
får stå för notan. Vid ett eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande 
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budgetåren. Det innebär att det i de efterföljande tre årens resultat ska finnas ett överskott som minst 
motsvarar det uppkomna underskottet. 

Men i reglerna för balanskrav finns undantag för när en kommun får lov att räkna bort vissa kostnader 
från resultatet vid avstämning mot balanskravet, så kallade ”synnerliga skäl” eller 
”resultatutjämningsreserv”. Dessa undantagsregler möjliggör att budgeten i vissa fall kan vara 
underbalanserad, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna enstaka år. Men i förlängningen 
krävs ett positivt resultat för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att täcka framtida 
reinvesteringar och pensionskostnader.

För att kunna nyttja undantagsregler gällande resultatutjämningsreserv krävs ett särskilt 
kommunfullmäktige-beslut som anger riktlinjer för reserven. Burlövs kommun har i beslut KF/2013-11-
18 § 101 beslutat om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. Enligt gällande riktlinjer kan reserven 
inte utnyttjas om skatteintäkterna generellt beräknas utvecklas bättre än genomsnittet mot de 
senaste 10 åren.

Redogörelse för ianspråktagande av RUR (%) Prognos Prognos Prognos Prognos

2019 2020 2021 2022

10-årig genomsnittlig skatteutveckling 3,8 4,0 4,1 3,9

Skatteutvecklingsprognos för året 3,7 3,1 3,1 3,7

Årets skatteutveckling lägre än genomsnittlig utveckling Ja Ja Ja Ja

Enligt bedömningen i tabellen ovan finns det möjlighet att disponera reserven under åren 2019–2022 
eftersom skatteprognosen dessa år är lägre än det genomsnittliga skatteunderlaget de senaste 10 
åren.

Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas fram. Det årliga budgeterade resultatet ska 
justeras för vissa kostnader och intäkter som uppstår under året. Realisationsvinster från försäljning av 
anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper ska räknas bort från resultatet. Vidare 
ska det framgå om kommunen tänker använda sig av principerna för synnerliga skäl eller 
resultatutjämningsreserven. 

 

Budgeterad balanskravsutredning åren 2019 till 2022 (mnkr) Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Resultat enligt resultaträkning 92,5 34,8 43,7 38,1
Reducering av samtliga realisationsvinster -12,8 0 0 0

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78,9 34,8 43,7 38,1

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 78,9 34,8 43,7 38,1

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reserverats i 
tidigare bokslut

2,5 0 0 0

Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel 
reserverats för kommande år

0 0 0 0
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Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar 81,4 34,8 43,7 38,1

Kommunledningskontoret föreslår inte någon avsättning alternativt utnyttjande av 
resultatutjämningsreserven. I beslut från 2013, 2014, 2017 och 2018 beslutade kommunfullmäktige 
att reservera 49,3 mnkr av 2010, 2011, 2014, 2017 års resultat. Nivån på kommunens 
resultatutjämningsreserv idag möjliggör att kommunens verksamheter kan fortsätta drivas med 
dagens kostnadsnivå även om intäkterna för skatter och statsbidrag skulle minska med i genomsnitt en 
procent per år i fem år. Det ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra nödvändiga 
omstruktureringar i verksamheterna och/eller överbrygga en lågkonjunktur. Därav finns inget behov 
av att sätta av mer pengar till reserven. Vidare är bedömningen att det i 2020 års budget med 
flerårsplan 2021 och 2022 inte finns något behov att åberopa principen för ”synnerliga skäl” eller att 
utnyttja kommunens resultatutjämningsreserv. 

6. Riktlinjer och mål för Burlövs kommun
I Burlöv handlar budgeten inte enbart om medel, det handlar också om hur verksamheterna utifrån 
kommunens vision, värdegrund, omvärld samt kommunens övergripande mål ska arbeta de närmsta 
åren. 

6.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2019–2022 
Genom den nya styrmodellens nerifrån-upp perspektiv blir respektive nämnds mål även 
kommunfullmäktiges mål, och vice versa.  För att rama in de enskilda målen har kommunfullmäktige 
identifierat fyra övergripande målområden: Attraktiva Burlöv, Tillgängliga Burlöv, Hållbara Burlöv och 
Trygga Burlöv.

Genom följande val av övergripande målområden, enskilda mål samt tillhörande indikatorer möjliggörs 
en bättre styrning mot de områden fullmäktige vill ha extra fokus på under perioden fram till 2022, 
områden som alltså nämnden också har identifierat som prioriterade. Strävan är att samtliga mål i 
modellen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta samt leda till 
verksamhetsförbättringar och användas i resultatstyrningen i kommunen. Ansvarig nämnd ska i sin tur 
utifrån de fastställda målen årsvis ta fram en progressionstakt för att målet till år 2022 ska vara 
uppfyllt. Detta så att kommunfullmäktige kan stämma av att färdriktningen som är beslutad i visionen 
och de övergripande målen följs. 

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva Burlöv har kommunfullmäktige angett att viljan är att 
Burlövs kommun som varumärke ska stärkas för att attrahera såväl blivande som nuvarande 
företagare, medarbetare och invånare. Målen destineras till såväl kommunstyrelsen som enskilda 
nämnder såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. 
Bakomliggande indikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer strategiskt övergripande 
områden.

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022

SCB:s medborgarundersökning – 
Rekommendation (Nöjd-Region-
Index)

62 >64

Planberedskap för nya bostäder 
som kan byggas med stöd av 
gällande detaljplaner, antal per 
1 000 invånare

>23 >23

Attraktiva Burlöv 
Varumärket 
Burlöv ska stärkas 
för att attrahera 
medborgare, 
företag och 
personal till 
kommunen.

… Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats att 
leva och bo i så att de kan 
rekommendera andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning – 
Bostäder (Nöjd-Region-Index)

57 >58
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Medarbetarengagemang (HME) 78 >79… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till Burlövsborna.

Årsarbetare i förskolan med 
pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%)

>45 >45

… Burlövs kommun som 
arbetsgivare verka för en tryggad 
personalförsörjning genom att 
erbjuda heltid som norm i den 
utsträckning medarbetaren önskar 

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

77 >80

… företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen 
tillhandahåller.

Företagsklimat enligt Öppna 
Jämförelser Insikt, totalt NKI 
(Nöjd-Kund-Index)

67 >70

… minst 9 av 10 Burlövsbor som 
använder hemtjänsten vara nöjda 
med servicen.

Brukarundersökning 
äldreomsorg/ hemtjänst 
gällande sammantagen nöjdhet

90 >92

Tillgängliga Burlöv

Tillgängliga Burlöv fokuserar på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som 
kommunen ansvarar för såväl som tillgängligheten till kommunens verksamheter men också 
tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.  

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%)

68 >70… kommunen tillhandahålla en 
högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter. Plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, andel barn (%)
>60 >60

… Burlövsborna i hög utsträckning 
uppleva att de erbjuds ett brett 
utbud av kulturaktiviteter och en 
bra biblioteksverksamhet.

Aktiviteter på kommunala 
bibliotek för barn och unga, antal 
per 1 000 invånare i åldern 0–20 
år

50 >50

… minst 9 av 10 Burlövsbor som bor 
i ett särskilt boende tycka att 
hänsyn tas till deras åsikter och 
önskemål.

Brukarundersökning 
äldreomsorg/ särskilt boende 
gällande hänsyn till åsikter och 
önskemål

80 >90

Tillgängliga 
Burlöv
Burlövs kommun 
ska tillhandahålla 
en hög och 
kvalitativ 
servicenivå samt 
skapa goda 
förutsättningar 
för samverkan 
och bemöta alla 
medborgare och 
företagare lika.

… kommunala fastigheter och den 
yttre miljö som kommunen 
ansvarar för så långt det är möjligt 
vara tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta 
hinder utifrån gjord inventering

45 >75

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av kommunfullmäktiges målbild för 2022. Grundtanken är att vi inte får 
efterlämna en börda som överskuggar framtida generationers möjligheter. Detta omfattar såväl 
socioekonomiska faktorer som rent ekonomiska och därtill det ekologiska perspektivet.      

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022
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… Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av 
hushållsavfallet återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling, andel (%)

36 >40

Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd

>82 >82

Elever på SFI som klarat högsta 
kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)

>50

… Burlövsborna i större 
utsträckning vara självförsörjande 
genom arbete eller studier.

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs, andel (%)

>72

… alla elever ges förutsättningar för 
att nå kunskapsresultaten i 
läroplanen.

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 
(exklusive nyinvandrade och 
okänd bakgrund), kommunala 
skolor, andel (%)

>79 >79

… varje års resultat, exklusive 
reavinster från 
fastighetsförsäljningar och 
exploateringsöverskott, vara lägst 2 
% av intäkter från skatter och 
statsbidrag, oräknat sådana 
åtgärder för vilka 
kommunfullmäktige beslutat att 
medel ska reserveras i 
årsredovisningens 
balanskravsavstämning.

Årets resultat i procent av skatter 
och statsbidrag

>2 >2

... Burlövs kommuns årliga 
självfinansieringsgrad ska vara 
minst 90 % under målperioden.

Årets resultat inklusive 
jämförelsestörande poster plus 
årets avskrivningar dividerat med 
nettoinvesteringsvolymen

>90 >90

Hållbara Burlöv
Burlövs kommun 
ska verka för att 
ge medborgarna 
förutsättningar 
för en god hälsa, 
livskvalitet och 
lika 
förutsättningar 
för sin framtid.

… Burlövs kommuns samlade 
verksamheters (koncern) årliga 
soliditet ska vara minst 40 %

Kommun koncernens soliditet >40 >40

Trygga Burlöv

Trygghet är ett relativt begrepp som uppfattas på olika sätt av oss alla. Genom att arbeta med den 
upplevda såväl som den faktiska tryggheten i alla delar av kommunens verksamheter kan vi också 
möta medborgarnas olika uppfattningar om vad som ger dem en tryggare och säkrare plats att leva 
och verka i, vilket är ett av kommunfullmäktiges fokusområden för perioden fram till 2022.    

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022

Trygg- och säkerhet enligt Öppna 
Jämförelser, rankning (SKL)

<56 <50Trygga Burlöv
Burlövs kommun 
ska skapa 
förutsättningar 
för en trygg och 
säker tillvaro att 
bo och verka i 

… Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i. Polisens Trygghetsundersökning – 

Problemindex 0–6
<2,5 <2
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6.2. Finansiell målsättning
I Burlövs kommun har de finansiella målen integrerats i de övergripande målen. Liksom tidigare år 
uttrycks de finansiella målen fortsatt som en nivå av årets resultat och som ett tak för 
investeringsvolymen. Enligt ny gällande lagstiftning inbegriper god ekonomisk hushållning hela 
kommunkoncernen. I och med detta har de finansiella målen kompletterats med ett mål som avser 
kommunens samlade verksamheters årliga soliditet. Syftet är att följa den långsiktiga 
betalningsförmågan i kommunkoncernen. Inför budget 2020 föreslås att resultatmålet fastställs till 2 
procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, att investeringsvolymen fastställs till en nivå som 
motsvarar en självfinansieringsgrad på 90 procent1 och att kommunens samlade verksamheters 
(koncern) årliga soliditet över perioden ska vara minst 40 procent.

Burlövs kommun karakteriseras som en tillväxtkommun eftersom befolkningen de närmsta åren 
beräknas växa med 2–4 procent per år. Detta är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig 
kommun växer årligen. En sådan utveckling kommer att medföra att behov av kommunal service och 
investeringsbehov för bostäder, infrastruktur med mera kommer att öka, vilket innebär högre 
verksamhetskostnader och försämrat finansnettot. Kommunens intäkter kommer å andra sidan att 
öka till följd av befolkningstillväxten. Men erfarenheter från kommuner med snabb expansion visar att 
intäkterna under expansionsskedet inte hänger med kostnadsökningarna. Burlövs kommun bör därför 
vara förberedd på att ekonomin kommer att försvagas under de närmsta åren om denna expansion 
blir verklighet.

Enligt SKL:s rekommendationer bör Burlövs kommun därmed ha en finansiell målsättning avseende 
resultat på lägst 2 procent av intäkterna för skatter och statsbidrag årligen. Det finns flera skäl till att 
Burlövs målsättning för resultatet och investeringsvolymen är lägre än vad som är förekommande i 
andra kommuner. I Burlövs mål ingår bland annat inte överskott från försäljningar av 
exploateringsmark. Kommunen har under det senaste årtiondet haft mycket stora sådana överskott, 
även om de har varit ojämnt fördelade över åren. Det innebär att Burlöv i sin målsättning ska ha ett 
positivt resultat även de år då exploateringsintäkter uteblir. En annan anledning till att resultatmålet 
satts relativt lågt är att kommunens och koncernens soliditet är hög, bland annat till följd av att det 
saknas låneskulder i kommunen. Dessutom har likviditeten varit mycket god under flera år. 
Sammantaget har detta lett fram till bedömningen att resultatmålet kunnat sättas relativt lågt 
samtidigt som investeringsmålet sätts relativt högt.

7. Budgetarbetet inför 2020–2022
Kommunens budgetarbete påbörjades januari 2019. Fokus har legat på kommunfullmäktiges 
övergripande mål för perioden 2019–2022 samt hur kommunens ekonomiska förutsättningar ska 
bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås vid målperiodens slut. Förutsättningarna 
för 2020 är gynnsamma eftersom 2019 års prognostiserade resultat i samband med 
uppföljningsrapport 1–2019 visar på ett resultat som motsvarar 4,1 procent av intäkterna från skatter 
och statsbidrag exklusive jämförelsestörande poster. Det prognostiserade resultatet visar på en 
fortsatt stark ekonomi i Burlövs kommun, vilket skapar goda förutsättningar inför budgetarbetet. Men 
nu syns tydliga tecken på att den svenska ekonomin utvecklas sämre jämfört med tidigare år vilket 
troligtvis kommer bidra till något sämre ekonomiska förutsättningar framöver. 

I februari antog kommunfullmäktige, utifrån en beslutad befolkningsprognos och justerade 
fördelningsnyckeltal, tekniska ramar för 2020 med flerårsplan 2021–2022. I de preliminära ramarna 
kompenserades nämnderna fullt ut för volymökningar med tidigare års kvalitetssatsningar, 
prisökningar samt löneökningar. En rak framskridning av nämndernas anslag 2019 med uppräkningar 
för volymer, justeringar för tillfälliga utökningar, löneutveckling, priskompensation samt pensioner 
skulle medföra ett resultat på 20,2 mnkr år 2020. Ett sådant resultat var förenligt med kommunens 

1 Självfinansieringsgrad på 90 procent innebär att samtliga investeringar aktuellt år till 90 procent måste täckas 
av det årliga resultatet + avskrivningarna.
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finansiella målsättning vilket resulterade i att kommunfullmäktige kunde anta de tekniska ramarna för 
2020 med flerårsplan 2021–2022.

Under våren arbetade nämnderna fram nya förslag för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022. 
Förslagen resulterade i en kostnadsökning inom nämndernas verksamhetsområden med 20,2 mnkr 
2020 och 22,8 mnkr respektive år 2021 och 2022, jämfört med beslutade tekniska ramar. Under våren 
presenterades bokslutet för 2018 och årets första uppföljningsrapport för 2019. I dem framgick bland 
annat behovet av att justera upp pensionskostnaderna i budget 2020 med flerårsplan jämfört med 
tidigare bedömning till följd av flera anställda, samt att flera bedömts uppnå lönenivåer som berättigar 
till förmånsbestämd pension. Detta bidrog till att kostnaderna justerades upp med 4,2 mnkr. Förutom 
det revideras kommande års löneökningar och prisökningar ned med cirka 0,8 respektive 1,7 mnkr till 
följd av SKL:s prognos i samband med att regeringen presenterade sin vårproposition. Mindre 
justeringar gjordes även av posterna: upplösning av investeringsbidrag, internleasing och 
kapitalkostnader för fiber vilket påverkade budgeten positivt med 0,8 mnkr. Orsaken till dessa 
justeringar var att planerade investeringar för ca 50 mnkr 2018 och 40 mnkr 2019 inte genomförts 
eller planeras genomföras. Utifrån ändrade investeringsförutsättningar gjordes även nedrevideringar 
av avskrivningskostnaderna med 6,4 mnkr för 2020.

I början av maj presenterade SKL nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Enligt 
prognoserna förbättrades intäkterna med 1,0 mnkr 2020 samtidigt som den försämrades med 1,8 
respektive 1,9 mnkr åren 2021 och 2022. I samband med SKL:s prognoser gjordes även en bedömning 
att justera ned intäkterna från kostnadsutjämningen med ytterligare 1,7 mnkr till följd av kommunens 
goda arbete med att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Samtidigt reviderades statsbidragen 
upp 1,0 mnkr till följd av att SKL gör en bedömning att Burlövs kommun får en större del av den del av 
välfärdsmiljarderna som är kopplade till flyktingmottagandet. Sammantaget blev kommunens intäkter 
efter justeringar 2,0 mnkr bättre jämfört med skatteprognosen som användes vid beräkningen av de 
tekniska ramarna. Samtidigt reviderades de finansiella intäkterna upp något till följd av bättre 
likviditet. Sammantaget hade resultaten blivit 7,5 mnkr 2020 och 17,5 mnkr respektive 19,1 mnkr för 
åren 2021 och 2022 om nämndernas äskanden tillgodoses fullt ut.

Under våren presenterade SKL en sammanfattning av regeringens vårproposition för 2019. Utifrån 
vårpropositionen gick det att utläsa att regeringen fortsätter att satsa på riktade statsbidrag i sin 
budget. Nedan sammanfattas några av de största riktade satsningarna åren 2019–2022:

 475 mnkr, lärarassistenter inom skolan

 1 915 mnkr, regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning

 200 mnkr, vuxenutbildningsinsatser

 830 mnkr, mindre barngrupper i förskolan

 100 mnkr, förskola med språkutveckling

 300 mnkr, ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram

 3 500 mnkr, statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

 225 mnkr, öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamheten

 200 mnkr, sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år

 500 mnkr, äldreomsorgen, möjliggöra erbjudande om plats i boende inom 3 mån

 500 mnkr, sondmatning LSS

 350 mnkr, stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av habiliteringsersättning

43



19

 2 000 mnkr, bidrag till psykiatrin (fördelning oklar)

 250 mnkr, stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården

 700 mnkr, investeringsstöd till särskilt boende för äldre

 2 400 mnkr, ökade resurser till välfärden 

Budgetberedningen har föreslagit vissa ändringar jämfört med nämndernas förslag (se bilaga 1, 
Budgetramar för nämnderna och nettokostnader totalt för kommunen). Budgetberedningens förslag 
är cirka 9,5 mnkr lägre än det förslag som presenterades av nämnderna i budgetkonferensen i maj. 
Orsaken till det är att beredningen anser att kommunen är i behov av att uppnå ett finansiellt mål på 
minst två procent av skatter och statsbidrag årligen. Detta med hänsyn till att kommunen befinner sig i 
ett expansivt skede med många stora investeringsbehov och demografiska utmaningar. Vidare är 
bedömningen att delar av de äskanden som gjorts i samband med budgetkonferensen bör spridas på 
flera år samt redan kompenseras via resursfördelningsmodellen. Samtidigt visar vårpropositionen på 
en fortsatt tydlig inriktning på riktade statsbidrag. Eftersom ökningen bland de generella bidragen inte 
ökar i samma takt som kommunens behov och fått stå tillbaka för mer riktade statsbidrag är 
bedömningen att vissa kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorg, barnomsorg och pedagogisk 
verksamhet med flera sker genom statligt riktade bidrag. 

Trots detta har kommunfullmäktige valt att förstärka kvaliteten ytterligare inom kommunens 
verksamheter genom att skjuta till 10,5 mnkr till nämnderna utöver de preliminära ramarna. Detta har 
varit möjligt eftersom Burlövs kommun valt att i årets budget inte ha ett resultat som speglar 
kommunens finansiella målsättning. 

Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att bevilja de budgetramar som anges i bilaga 1. 

8. Ekonomisk plan för 2020–2022
Enligt budgetberedningens förslag blir nu resultatet exklusive jämförelsestörande poster 18,4 mnkr 
2020, 35,2 mnkr 2021 och 38,1 mnkr 2022. Enligt följande budgetförslag uppfyller kommunen 
kommunallagens balanskrav, som innebär att intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. 
Men det budgeterade resultatet är inte tillräckligt högt för att den finansiella målsättningen ska 
rymmas i det budgeterade resultatet 2020. Men det finns inräknat en ”budgetmarginal”, det vill säga 
marginal för oförutsedda kostnader, på 15,9 mnkr 2020. Om nyttjande av denna post kan undvikas 
skulle resultatet 2020 närma sig den finansiella målsättningen, det vill säga att: 

 Varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsöverskott, 
ska vara lägst 2 procent av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat sådana åtgärder för 
vilka kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens 
balanskravsavstämning.

I plan för 2021 och 2022 ökar de årliga resultaten och den finansiella målsättningen uppnås enligt 
ovan. 

Burlövs kommuns investeringsbudget hamnar på 204,3 mnkr 2020, 317,7 mnkr 2021 och 172,3 mnkr 
2022. Enligt beredningens förslag uppfyller inte kommunen den finansiella målsättningen att:

 Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad ska vara minst 90 procent under målperioden. 

Enligt föreslagen investeringsvolym är självfinansieringsgraden endast 40 procent 2020, 34 procent 
2021 och 72 procent 2022. Men detta förutsätter att samtliga föreslagna investeringar genomförs 
aktuella år och att resultatnivån blir enligt budgeterat förslag. Orsaken till att beredningens förslag på 
investeringar överstiger den finansiella målsättningen är att ett nytt badhus ska byggas under 
planperioden. Utöver det behöver det byggas en skola och förskola för att möta de demografiska 
behoven.
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För att bibehålla en god ekonomisk hushållning på koncernnivå har Burlövs kommun fastställt en nivå 
på hur hög kommunkoncernens soliditet ska vara.

 Burlövs kommuns samlade verksamheters (koncern) årliga soliditet ska vara minst 40 %

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Soliditeten beskriver koncernens stabilitet och finansiella styrka och en hög procentuell andel innebär att 
koncernen är ekonomiskt stabil. Den samlade soliditeten i Burlövs kommun var cirka 58 procent i bokslut 2018. I 
takt med att koncernens upplåningsbehov väntas öka kommer soliditeten att sjunka och närma sig en nivå på 40 
procent. Men det ska nämnas att en soliditet på 40 procent på koncernnivå innebär att Burlövs kommun skulle 
fortsatt ha bland den högsta soliditeten i Skåne.    

8.1. Resultatutveckling 
Burlövs kommun har haft en god resultatutveckling de senaste åren. Anledningen har varit att 
skatteintäkterna och statsbidragen utvecklats gynnsamt samtidigt som kommunerna i Sverige tillförts 
extra medel i form riktade av statsbidrag, återbetalning av AFA-premier med mera. Utöver det har 
Burlövs kommuns resultat vid flera tillfällen under de senaste åren starkt påverkats av reavinster för 
försäljning av fastigheter, exploateringsmark och aktier.

Diagram. Årets resultat, 2014-2018
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Resultat inklusive jämförelsestörande poster

Under årens gång har de redovisade resultaten påverkats av ovanliga poster som stör resultatet, så 
kallade jämförelsestörande poster och extraordinära poster. Dessa består främst av reavinster efter 
försäljning av fastigheter och aktier. 

Bland annat påverkades 2018 års resultat av jämförelsestörande poster motsvarande 23,2 mnkr. 
Dessa poster bestod av exploateringsöverskott i samband med markförsäljningar på Stora Bernstorp 
och Sege nya industriområde, 17,5 mnkr samt reavinst till följd av försäljning av mark vid 
Södervångskolan och försäljning av IT-utrustning, 5,7 mnkr.

Resultat exklusive jämförelsestörande poster
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Burlövs kommuns ekonomi har under större delen av 2000-talet utvecklats positivt. Fram till den 
finansiella krisen 2008 kännetecknades den av höga årliga resultat. Därefter följde några år med 
varierande resultatnivåer.

2014 bröts trenden med vikande resultatnivåer och har sedan dess ökat successivt för varje år som 
gått. Orsaken var att nettokostnadsutvecklingen dämpades till i genomsnitt runt 2 procent per år fram 
till 2016. 

De senaste åren har verksamheternas nettokostnader hållits tillbaka av diverse bidrag och riktade 
statsbidrag. I takt med att dessa bidrag upphört har nettokostnaderna succesivt ökat eftersom 
verksamheterna bland annat haft svårigheter att anpassa kostnaderna till minskade intäkter. Mellan 
2017 och 2018 minskar kommunens intäkter från diverse bidrag och statsbidrag med 24 mnkr, vilket 
motsvarar 9 procent. De höga resultaten har dock kunnat bibehållas eftersom intäkterna från skatter 
och statsbidrag ökade med i genomsnitt 4–7 procent per år.

För 2019 beräknas resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, minska med 8,5 mnkr jämfört med 
2018. Resultatförsämringen beror på att verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 6,4 
procent samtidigt som intäkterna från skatter och statsbidrag endast ökar med 5,1 procent. Årets 
beräknade nettokostnadsökning på 6,4 procent är i reella termer 10 mnkr mer än ökningen av skatter 
och statsbidrag. 2019 års prognostiserade nettokostnadsökningar är i linje med rekordåren 2011, 
2013 och 2018, då den genomsnittliga nettokostnadsökningen låg mellan 6–7 procent per år. I likhet 
med årets prognos hade dessa år hade expansiva satsningar i budgeten samt verksamheter som gick 
med underskott. En stor del av kostnadsökningarna mellan åren går att hänföra till pris-och 
löneuppräkningar, cirka 20 mnkr. Resterande beror främst på volym- och kvalitetsökningar inom bland 
annat pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.  
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8.2. Ekonomisk plan 2020–2022
Förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 innebär följande ekonomiska utveckling:

Tabell. Ekonomisk plan 2019-2022

Bokslut Prognos  Budget Plan Plan

Resultatbudget: 2018 2019 2 020 2 021 2 022

 
Nettokostnader -897,1 -955,8 -1 041,4 -1 083,4 -1 121,0
Avskrivningar -45,6 -47,1 -47,9 -65,0 -73,4

Verksamhetens nettokostnader -942,7 -1 002,9 -1 089,3 -1 148,4 -1 194,4
 

Skatter, statsbidrag 986,9 1 027,4 1 064,5 1 096,5 1 129,5
Anpassning befolkningsprognos ,0 30,2 82,5 98,0
Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 0,0 0,0
Förändringar i utjämn.syst ,0 -1,7 -3,0 -3,0
Finansiella poster 12,6 10,4 9,6 10,1 10,5
Uppräkning avtal S Stambanan -5,4 -2,9 -2,5 -2,5 -2,5

Årets resultat 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1

Jämförelsestörande poster:  
Exploateringsöverskott 17,5 30,8 16,4 8,5 ,0
Reavinst fastighetsförsäljning. 5,7 12,8 ,0 ,0 ,0
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

Årets resultat inkl jmf-stör 74,6 92,5 34,8 43,6 38,1
 

Finansieringsbudget:  

Årets resultat exkl reavinster mm 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1
Just. ej likviditetspåverkande poster 67,6 52,5 49,2 66,9 74,2
=kassaflöde från den löpande verks. 119,0 95,4 67,6 102,0 112,4
Övrigt:  
Nettoinvesteringar -87,2 -51,7 -204,3 -317,7 -172,3
Försäljning mark o fastigheter 10,0 12,8 ,0 ,0 ,0
Exploateringsverksamheten 13,2 32,6 16,4 8,5 ,0
Medelsförvaltningen återinv. -5,7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
Bidrag Trafikverket S Stambanan -76,0 -51,4
Inlösen medelsplacering avtal Trv 76,0 51,4
Lån till VA-Syd -20,0 -17,0 -30,0 -23,0 ,0
Amortering VA-Syd 2,7 3,5 4,2 4,8 4,8
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

 
Likviditetsförändring 31,9 76,1 -151,6 -230,9 -60,6

 
Likvida medel  
 - vid årets början 245,3 277,2 353,2 201,7 -29,3
 -  vid årets slut 277,2 353,2 201,7 -29,3 -89,9

Budget 2020 innebär en försämring av resultatet med -24,6 mnkr jämfört med 2019 års 
prognostiserade resultat, vilket beror på en expansiv budget. Detta har resulterat i att det 
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budgeterade resultatet inte fullt ut når upp till den finansiella målsättningen för kommunen, det vill 
säga att årets resultat ska vara lägst 2 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. 

2020 års budget innebär att verksamheternas nettokostnader ökar med 8,6 procent (86,4 mnkr) i 
förhållande till prognos 2019. Även intäkterna från skatter och statsbidrag fortsätter att utvecklas 
positivt, 6,0 procent, men inte i nivå med nettokostnaderna. 

Nettokostnadsutvecklingen mellan åren beror till största del på volymförändringar inom de 
demografiska grupper som har störst behov av kommunal service, det vill säga i gruppen 1–18 år samt 
de som är äldre än 75 år. Därtill har även större behov uppstått inom individ- och familjeomsorg i 
förhållande till tidigare år. Förutom full kompensation för pris- och löneökningar har det i årets budget 
även tillförts medel för kvalitetshöjande insatser som driver upp nettokostnaderna i förhållande till 
föregående år.

Den främsta orsaken till intäktsökningen är att skatteintäkterna beräknas öka. Kommande års 
ökningstakt inom skatter och statsbidrag kommer framförallt ske genom befolkningsutvecklingen och 
de demografiska behoven. Under denna period ökar även kostnader för avskrivningar samtidigt som 
de finansiella posterna sjunker något. 

För 2021 och 2022 fortsätter kommunens nettokostnadsutveckling att ligga på en hög nivå, men inte i 
nivå med utvecklingen mellan åren 2019 och 2020. Verksamhetens nettokostnader enligt fastställd 
plan för 2021 och 2022 ökar med 5,4 respektive 4,0 procent per år, vilket motsvarar kostnadsökningar 
på 59,2 respektive 45,9 mnkr. Kostnadsökningarna finansieras genom att intäkterna från skatter och 
statsbidrag också utvecklas positivt som ett resultat av bland annat befolkningsökningar. 
Prognostiserade befolkningsökningar på cirka 2–3 procent respektive år medför att intäkter från 
skatter och statsbidrag väntas utvecklas bättre än verksamhetens nettokostnader. 2021 och 2022 
prognostiseras intäkterna öka med 6,9 respektive 4,1 procent respektive år vilket motsvarar 
intäktsökningar på 75,4 respektive 48,5 mnkr. Detta sammantaget bidrar till att resultaten 2021 och 
2022 beräknas hamna på 35,2 mnkr respektive 38,1 mnkr.

8.2.1 Nettokostnader
Nettokostnaderna budgeteras att öka med 86,4 mnkr i förhållande till 2019 års prognosticerade utfall. 
Av kostnadsökningen beräknas 26,0 mnkr härledas till pris- och löneökningar samt förändringar i 
pensionskostnaderna medan volymförändringar beräknas öka med 60,4 mnkr. Av denna ökning avser 
16,0 mnkr medel avsatta för oförutsedda kostnader och 3,5 mnkr avsatta till sociala projekt- och 
innovationsmedel. Om dessa medel inte behöver utnyttjas kan nettokostnadsutvecklingen bli lägre 
och därmed förbättras också resultatet i relation till budget 2020.

I likhet med de senaste årens budgetberedningar kommer nämndernas budgetar kompenseras för 
prisutveckling utifrån SKL:s bedömning av hur den svenska ekonomin förväntas utvecklas. Detta trots 
den osäkerhet som råder kring inflationsutvecklingen de kommande åren. Det innebär att nämnderna 
kompenseras för prisutveckling motsvarande 5,7 mnkr. 

I budget 2020 ökar nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget med 40,2 mnkr i fasta 
priser för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. I dessa anslag 
ligger bland annat kompensation alternativ reduktion för volymökningar inom pedagogisk verksamhet 
27,2 mnkr, vård- och äldreomsorg 2,9 mnkr och LSS-verksamhet 0,8 mnkr. Vidare tillförs utbildnings- 
och kulturnämnden och socialnämnden +5,5 mnkr respektive 5,1 mnkr för olika kvalitetshöjande 
insatser, såväl tillfälliga som permanenta. Kommunstyrelsen tillförs motsvarande 3,6 mnkr för diverse 
tillfälliga och permanenta kvalitetshöjande insatser medan miljö- och byggnämnden bibehåller samma 
ram som föregående år. Samtidigt görs diverse justeringar inom kommunstyrelsen, utbildnings- och 
kulturnämnden och socialnämnden motsvarande totalt -4,9 mnkr för tidigare insatser som upphört 
och effektiviseringar till följd av riktade insatser via nya innovationer. Följande tillskott alternativt 
minskningar har nämndernas budgetramar justerats med i 2020 års budget och flerårsplan 2021–
2022:
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Tabell. Nettokostnadsutveckling i fasta priser med budget 2019 som utgångspunkt
Nämnd (tkr)
(- = Kostnadsökningar/anslagsökningar)

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Kommunstyrelsen 315 915 3 795
Miljö- och byggnämnden 0 0 0
Utbildnings- och kulturnämnden -32 148 -47 603 -58 959
Socialnämnden -8 408 -5 034 -7 541

Totalt -40 241 -51 722 -62 705

8.2.2 Skatter och statsbidrag
Skatter och statsbidrag har till stor del budgeterats utifrån SKL:s prognos från 2 maj 2019 och bygger 
på en oförändrad kommunal utdebitering med 20,09 kr per skattekrona för åren 2020–2022. För 
perioden 2020 till och med 2022 har en revidering gjorts till följd av att befolkningsutvecklingen i 
Burlövs kommun inte följer den prognos som SKL utgår från i sina beräkningar (genomsnittlig 
utveckling i riket). Följande utveckling beräknas:

Tabell. Skatter och statsbidrag

Poster (mnkr)
(+ = Intäktsökningar)

2019 2020 Diff 
19/20

2021 2022

Skatter från invånarna 705,7 718,5 12,8 740,8 768,3

Inkomstutjämning 266,8 271,7 4,9 280,0 290,4

Slutavräkning -10,9 0 10,9 0 0
Delavräkning 0 0 0 0 0

Delsumma skatteintäkter 961,6 990,2 28,6 1 020,8 1 058,7

Kostnadsutjämning 59,4 61,4 2,0 61,9 62,4

Regleringsbidrag 12,9 20,5 7,6 21,6 16,6

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

Kommunal fastighetsavgift 28,8 29,9 1,1 29,9 29,8

Utjämning för LSS-kostnader -35,3 -37,4 -2,1 -37,7 -38,0

Totalt 1 027,4 1 064,6 37,2 1 096,5 1 129,5

Reglering p.g.a. bef.utveckl, föränd. i utjämning, 
m.m.

11,0 36,0 25,0 79,5 95,0

Summa skatter och statsbidrag 1 038,4 1 100,6 62,2 1 176,0 1 224,5

Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 3,1 procent mellan åren 2019 och 2020 och bygger på att 
högkonjunkturen i svensk ekonomi går in i konjunkturell balans, vilket därmed innebär en sämre 
skatteunderlagstillväxt jämfört med tidigare år. Förklaringen ligger i att ökningstakten i arbetade 
timmar beräknas utvecklas svagare när ekonomin mattas av. I Burlövs kommun väntas intäkterna från 
skatter och statsbidrag, efter justeringar för befolkningsutveckling, öka med 6,0 procent (62,2 mnkr), 
vilket är högre än genomsnittet för riket. En bidragande orsak är att Burlövs befolkningstillväxt 
beräknas bli högre än de befolkningsprognoser SKL använder för att beräkna skatteintäkterna. För 
2020 och 2021 beräknas skatteunderlaget, efter justeringar för befolkningsutveckling, öka med 6,9 
och 4,1 procent, vilket även det är högre än ökningen för riket.

När det gäller kommunens egna skatteunderlag har Burlövs kommuns skattekraft sjunkit successivt 
sedan mitten av 1990-talet i förhållande till medelskattekraften för riket. För inkomståret 2018 och 
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2019 är värdena 84,5 respektive 84,0 procent. En bidragande förklaring till att skatteunderlaget har 
minskat kan vara att andelen yngre som inte arbetar ökat mer än genomsnittet för riket. En annan 
förklaring kan vara att medelinkomsten generellt är lägre i Burlövs kommun jämfört med genomsnittet 
för riket. 

Skatteintäkterna baseras till största delen på medelskattekraften i riket, det vill säga den 
genomsnittliga beskattningsbara inkomsten, samt antalet invånare i kommunen. Alla kommuner 
garanteras en skattekraft på 115 procent av medelskattekraften. Av denna anledning ökar intäkterna 
via inkomstutjämningssystemet mellan 2019 och 2020 med 4,9 mnkr.  

Slutavräkning/delavräkning. De skatteintäkter som kommunen erhåller respektive budgetår baseras på 
en prognos över skatteunderlagets utveckling. När utfallet blir känt, vilket inte sker förrän i december 
året efter budgetåret, sker en korrigering genom att kommunen antingen får ytterligare skatt eller 
betalar tillbaka i det fall man har fått för mycket i de preliminära inbetalningarna. Beräknade 
avräkningar framgår av tabellen ovan.

I utjämningssystemet ingår även utjämning baserad på befolkningsstruktur med mera i kommunerna, 
så kallad kostnadsutjämning. Kommuner med, ur kostnadssynpunkt, ogynnsam struktur får bidrag 
medan kommuner med gynnsam struktur betalar avgift.  

För 2020 beräknas bidraget via kostnadsutjämningen hamna på 61,4 mnkr, vilket är 2,0 mnkr högre 
jämfört med 2019. Orsaken är förändringar i befolkningsstrukturen i Burlövs kommun. Bland annat 
beräknas utjämningen för andelen barn inom förskola och befolkningsförändringar öka i förhållande 
till riksgenomsnittet, vilket reglerar upp bidraget. Vidare beräknas utjämningen för andelen äldre inom 
äldreomsorgen minska vilket innebär att avgiften för detta delområde minskar i förhållande till 
föregående år. Men behovet prognostiseras av utjämning inom delområdena grundskola, 
gymnasieskola, barn med utländsk härkomst och individ- och familjeomsorg minska för Burlövs 
kommun. Beräkningar av behov grundas till stor del på befolkningsstrukturen men även på sociala 
faktorer som andel utrikes födda, arbetslöshet, familjesituation, inkomstnivå med mera. Bidragen via 
kostnadsutjämningssystemet beräknas öka med 79 kr per invånare.  

Kommunen bidrar med avgift till den nationella utjämningen av LSS-kostnader med 35,3 mnkr 2019. 
Bidraget/avgiften beräknas som skillnaden mellan de genomsnittliga kostnaderna i landet och 
kommunens faktiska kostnader (beräknat enligt schablon för olika LSS-insatser). För 2020 beräknas 
avgiften öka till 37,4 mnkr för Burlövs del. Skälet till att Burlövs avgift ökar är att LSS-insatserna i 
Burlövs kommun inte har ökat i samma takt som genomsnittet i riket. Beräkningarna för 2019 utgår 
från de LSS-insatser (platser i gruppbostad, daglig verksamhet med mera) som gavs 1 oktober 2018.  

2008 ersattes den statliga fastighetsskatten av en kommunal fastighetsavgift. Inkomsten från avgiften 
fördelades med ett krontal per invånare (1 316 kr/invånare), vilket för Burlövs del innebar 20,8 mnkr. 
Från och med 2009 gavs tillägg eller avdrag från detta belopp baserat på förändringar i 
taxeringsvärdena i respektive kommun. För 2019 beräknas inkomsten öka från 27,9 mnkr 2018 till 28,8 
mnkr. Under 2020–2022 beräknas avgiften betalas ut med 29,9 mnkr.

Bland de generella statsbidragen ingår även det så kallade regleringsbidraget/avgiften och 
strukturbidraget. Regleringsbidraget/avgiften är en post som avser ett stort antal regleringar under 
lång tid mellan staten och kommunerna, till exempel förändringar i statsbidrag och 
inkomstskatteregler med mera. För 2019 uppgår regleringsbidraget till 12,9 mnkr och beräknas öka till 
20,5 mnkr under 2020. 

8.2.3 Kassaflödesanalys samt finansiella kostnader och intäkter
Under 2019 beräknas likviditeten öka från 277,3 mnkr till 353,1 mnkr vid 2019 års slut. De bidragande 
orsakerna till likviditetsförbättringen är ett högre prognostiserat resultat vid årets slut samt lägre 
kostnader för investeringsverksamheten än planerat.
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De kommande tre åren, 2020–2022, väntas kommunens likvida medel minska från 353,1 mnkr till
 -90 mnkr. Förklaringen ligger i kommunens behov av att investera till följd av befolkningsökningar och 
den demografiska förändring kommunen genomgår samt på grund av nyinvestering i badanläggning.

Under 2020 beräknas investeringsvolymen uppgå till 204,3 mnkr samtidigt som delar av kommunens 
medelsplacering avsatt för medfinansiering av Södra stambanan löses in. Syftet är att täcka kostnader 
som uppstår i samband med delbetalning för kommunens åtagande enligt avtal med Trafikverket om 
medfinansiering. Dessutom väntas VA SYD:s investeringsbehov uppgå till 30,0 mnkr. Då Burlövs 
kommun har förpliktigat sig att låna ut medel till VA SYD minskar likviditeten med motsvarande 
summa. Men exploateringsverksamheten väntas generera ett överskott på 16,4 mnkr samtidigt som 
årets budgeterade resultat hamnar på strax under 2 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, 
vilket förbättrar likviditeten. Dessa faktorer beräknas leda till att kommunens likvida medel minskar 
med cirka 152 mnkr under 2020. 

För 2021 planeras för en fortsatt hög investeringsvolym, 317,7 mnkr samt fortsatt utlåning till VA SYD, 
23 mnkr. Under 2021 väntas sista delarna av exploateringsområdet Stora Bernstorp 2 säljas av och 
generera ett exploateringsöverskott på 8,5 mnkr, vilket ihop med ett beräknat resultat på 3 procent av 
skatter och statsbidrag bidrar till att dämpa likviditetsminskningen något. Effekten av det beräknas bli 
att kommunens likvida medel minskar från 201,5 mnkr till -29,3 mnkr. I plan 2022 beräknas resultatet 
vid årets slut hamna på 38,1 mnkr samtidigt som investeringstakten ligger kvar på en hög nivå, 172,3 
mnkr. Sammantaget innebär det att likviditeten vid planperiodens slut hamnar på -90,0 mnkr. Därmed 
finns ett lånebehov i slutet av budgetperioden för att finansiera delar av investeringsbehovet.

I budget 2020 med flerårsplan 2021 och 2022 beräknas de finansiella intäkterna minska något jämfört 
med 2019. För 2020 väntas intäkterna minska med cirka 0,8 mnkr för att sedan under 2021 och 2022 
hamna i paritet med 2019 års prognostiserade utfall. Orsaken till att de finansiella intäkterna utvecklas 
någorlunda lika mellan åren trots att delar av medelsförvaltningen väntas bli inlöst, är att räntan 
förutspås öka något de kommande åren efter 2019.

Bland kommunens finansiella poster finns utöver ränteintäkter också avkastning från kommunens 
innehav av andelar i ränte- och aktiefonder. Marknadsvärdet av dessa är idag cirka 301 mnkr och avser 
dels medel avsatta för kommunens pensionsåtaganden och åtaganden i samband med utbyggnaden 
av Södra stambanan (överbyggnad i Åkarp). Enligt redovisningsreglerna bokförs utdelningar med mera 
från dessa fonder som finansiell intäkt i resultaträkningen. Utdelningarna har tidigare år återinvesteras 
i fonderna. För åren 2019 till 2022 beräknas utdelningen hamna på 5,5 mnkr respektive år.

Från och med 2011-01-01 svarar VA SYD för VA-verksamheten inom Burlövs kommun. VA SYD har 
övertagit samtliga anläggningstillgångar (ledningar, pumpstationer etc.). Betalning har skett genom lån 
från Burlövs kommun, som idag uppgår till 75,9 mnkr. På detta ska erläggas ränta till kommunen, 
beräknad till 0,8 mnkr 2018 och 1,1 mnkr 2019. Enligt samverkansavtalet mellan VA SYD och Burlövs 
kommun ska kommunen låna ut medel till VA SYD för att täcka förbundets medelsbehov i samband 
med investering med mera. Enligt planerna behöver VA SYD ytterligare medel 2019, cirka 17 mnkr, 
samt 30 mnkr 2020. 

Övriga finansiella intäkter utgörs främst av borgensavgift från Burlöv Bostäder AB, beräknad till 
2,1 mnkr för 2019. Borgensavgiften regleras genom ett beslut i fullmäktige om nya regler för 
borgensavgiften. Denna ska sättas på marknadsmässig grund och baseras på ränteskillnaden mellan 
lån mot pantbrev och lån mot kommunal borgen. Detta medför att borgensavgiften för perioden 
2019–2022 beräknas hamna på runt 2,3 mnkr per år.

Sammantaget beräknas de finansiella posterna till en nettointäkt på 9,6 mnkr för 2020, för att sedan 
succesivt öka till cirka 10,5 mnkr till 2022.
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8.2.4 Infrastrukturbidrag, Södra stambanan
Burlövs kommun, Region Skåne och Trafikverket träffade 2008 ett avtal om utbyggnaden av Södra 
stambanan genom Burlöv. Avtalet innebär bland annat att kommunen och regionen vardera lämnar 
bidrag till Trafikverket på 75 mnkr. Beloppet ska räknas upp med index från 1 juli 2008. Kommunens 
åtagande uppgick 2018-12-31 till 95,9 mnkr. Indexökningen under 2019 beräknas till 2,5 mnkr och 
åtagandet beräknas vid kommande årsskifte uppgå till 98,3 mnkr. Indexökningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen för respektive år.

I oktober 2011 träffades ett nytt avtal med Trafikverket och Region Skåne beträffande utbyggnad av 
pendlarstation i Arlöv. Kommunen ska enligt avtalet lämna bidrag med 21,5 mnkr. Fullmäktige har 
beslutat att bidraget ska redovisas enligt de nya (från 2009) redovisningsreglerna för 
infrastrukturbidrag. Det innebär att bidraget fördelas över 20 år, det vill säga med 1 075 tkr per år, 
indexreglering oräknad. Denna kostnad redovisas under nettokostnader i resultaträkningen. Även 
detta bidrag ska räknas upp med index. Åtagandet hade ökat till 25,8 mnkr 2018-12-31. Under 2019 
beräknas åtagandet öka med 0,5 mnkr till 26,3 mnkr.

Sammanlagt beräknas åtagandena öka med 3,0 mnkr under 2019 samt 2,5 mnkr respektive år 2020–
2022. Ökningarna redovisas som kostnad i resultaträkningarna.

9. Investeringar
I april månad presenterade nämnderna ett nettoinvesteringsbehov motsvarande 746,5 mnkr för 
perioden 2020–2022. En investeringsvolym av denna storlek är ohållbar över en längre period, men 
överkomlig om investeringsbehovet är av tillfällig karaktär som till exempel vid ett bygge av ett nytt 
badhus eller ny skola som beräknas ske vart 20:e eller 10:e år. En förutsättning är då att 
investeringsvolymen återgår till en normal nivå åren därpå, vilket för Burlövs kommun är mellan 70-
100 mnkr per år. Risken är annars stor att Burlövs kommun får organisatoriska och ekonomiska 
problem i framtiden. Orsaken är att dagens organisation inte är anpassad för investeringsvolymer i 
den storleksordningen. Dessutom skulle investeringsvolymer enligt föreslagen nivå innebära att 
kommunens avskrivningar ökar kraftigt. Enligt föreslagen investeringsvolym kommer avskrivningarna 
att öka med cirka 64 procent (från 47,1 mnkr 2018 till 77,2 mnkr 2022) från bokslutet 2018 till plan 
2022. 

I maj månad kom beredningen fram till att kommunens goda ekonomiska ställning, så långt det är 
möjligt, skulle bibehållas. Beredningen fastställde därför riktlinjer i det fortsatta arbetet med 
investeringsbudgeten, som återspeglas i det finansiella målet för hur stor investeringsvolymen skulle 
vara 2019–2021. 

Beredningen har utifrån befolkningsprognos och politiska prioriteringar, i syfte att nå 
kommunfullmäktiges övergripande mål, gjort mindre revideringar av föreslagen investeringsvolym. 
Med anledning av detta har en investeringsvolym på 694,3 mnkr föreslagits för perioden 2020–2022. 
Jämfört med planen för 2019–2021 har nettoinvesteringarna ökat med 339,3 mnkr. Den bidragande 
orsaken till det är att ett nytt badhus ligger med i planen för perioden 2020–2022. Trots justeringar 
har beredningen inte lyckats anpassa investeringsvolymen till det övergripande finansiella 
investeringsmålet. Detta med anledning av att tre större investeringar planeras genomföras under 
planperioden, ett nytt badhus, en ny F-6 skola på Kronetorp för 600 elever samt en ny förskola på 
Grönebo med sex avdelningar. Orsaken är att enbart kostnaden för ett badhus skulle överstiga det 
övergripande finansiella investeringsmålet för de aktuella åren investeringen ska genomföras.  

De största investeringsobjekten för perioden 2020–20222:

Tabell. Budgeterade kostnader för större investeringsobjekt perioden 2020–2022

2 Investerings- och exploateringsverksamheten framgår i detalj av bilaga 2 (Investeringsbudget 2020–2022).
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Större investeringsobjekt (tkr) Plan 2020–2022

Nytt badhus 329 400

F-6 skola på Kronetorp 220 000

Ny förskola i Arlöv 44 000

Nytt IFO hus 26 000

Åtgärder S stambanan enl gränsdragning 22 777

10. Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten väntas ge överskott under 2020–2022. En bidragande förklaring är att 
försäljning av Stora Bernstorp 2 väntas genomföras under 2020 och 2021. Inkomsterna kommer att 
användas för att finansiera kommunens stora investeringsvolym. Följande nettoöverskott har 
beräknats:

Tabell 1. Exploateringsöverskott perioden 2020–2022

Exploateringsområden (tkr) Plan 2020–2022

Stora Bernstorp 2 24 905

Totalt 24 905

11. Personal- och organisationsfrågor 2020
Burlövs kommun erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och 
arbetsglädje. Kommunens medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg 
realisera kommunens mål och uppdrag utifrån kommunens värdegrund. Av kommunens fyra mål 
bedöms målen om attraktivitet och hållbarhet påverkas av kommunens agerande i arbetsgivarfrågor. 
Under 2020 kommer flera viktiga styrdokument att implementeras och omfattande arbete med 
lönerevision genomföras till följd av att flera avtal omförhandlas. 

Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där invånarna känner sig välkomna, 
trygga och erbjuds service och myndighetsutövning av hög kvalitet. Burlövs kommun har tillit till att 
medarbetarna både kan och vill ta ansvar för sitt uppdrag och ge stöd till andra kollegor. Medarbetare 
med ledaruppdrag är förebilder som har fått och accepterat förtroende och uppdrag att leda 
verksamheter inom ramen för givna villkor. I samverkan skapar ledare och medarbetare ett positivt 
arbetsplatsklimat och hittar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Ledare ger medarbetarna 
goda arbetsförutsättningar och de kan förvänta sig stöd och verktyg för att utföra sitt uppdrag. 

Burlövs kommun attraherar och rekryterar rätt medarbetare till rätt plats i organisationen. Kommunen 
behåller medarbetare genom att ge dem förutsättningar att lyckas, trivas och utvecklas i takt med 
verksamhetens krav och behov. Genom att vara en lärande organisation förblir både medarbetare och 
kommun professionella över tid. 

Med utgångspunkt i detta arbetar Burlövs kommun strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare 
där vi levererar utifrån goda organisatoriska förutsättningar, ett nära ledarskap och med engagerade 
medarbetare.

11.1 Attrahera
Burlövs kommun ska arbeta strukturerat för att attrahera potentiella medarbetare och ledare till våra 
verksamheter. Vi har attraktiva tjänster där goda förutsättningar ges för uppdragen i organisation. Vi 
ska vidare vara synliga som arbetsgivare för våra potentiella medarbetare och ledare. 

53



29

Under 2020 kommer arbetet med att implementera PEPP:s organisatoriska förutsättningar med fyra 
spår fortsätta; antal medarbetare per ledare, ledaruppdrag, processorienterat arbetssätt och 
projektmetodik. Parallellt kommer arbetet med Burlövs och parternas arbete med heltid som norm att 
fortgå. 

Vidare kommer implementeringen av det förmodade samverkansavtalet ta form med 
utbildningsinsatser för ledare och medarbetare. 

Arbetet med att synas som arbetsgivare på mässor och i våra annonser fortsätter liksom vår 
arbetsgivareprofilering i form av hur vi syns och kommunicerar såväl internt som externt för att stärka 
vårt arbetsgivarvarumärke.

11.2 Rekrytera
Burlövs kommun rekryterar medarbetare och ledare med rätt kompetens och värderingar samtidigt 
som kandidaterna går igenom en positiv upplevelse. Vi arbetar strukturerat med introduktionen av 
våra nya medarbetare och ledare för att ge förutsättningar till ett engagerat medarbetarskap och ett 
nära ledarskap. 

Under 2020 kommer fokus ligga på en ökad och fördjupad introduktion av våra medarbetare och 
ledare. 

11.3 Utveckla
Burlövs kommun ska erbjuda våra medarbetare och ledare utveckling i form av kompetensutveckling 
utifrån verksamhetsområde samt utifrån ett engagerat medarbetarskap och ett nära ledarskap. Vi ska 
även erbjuda våra medarbetare och ledare karriärmöjligheter inom vår organisation. 

Under 2020 (t o m 2022) kommer Burlövs kommun starta upp ett ledarutvecklingsprogram med syfte 
att erbjuda våra ledare utveckling för bättre förutsättningar i uppdraget och för att behålla och 
attrahera bra ledare till våra verksamheter. 

Programmet seniora ledare, som arrangeras tillsammans med MalmöLundregionen, kommer att 
slutföra sin första omgång under våren 2020. Med fokus på att ge våra medarbetare 
karriärmöjligheter inom vår organisation kommer vi fortsätta samarbeta med 5yes för att utveckla 
våra ledartalanger inom ramen för det gemensamma LETA3-programmet.

11.4 Behålla
Burlövs kommun ska vara en arbetsgivare där både medarbetare och ledare vill stanna och bidra till 
verksamheten. Vår lönepolitik grundar sig på kända kriterier där varje medarbetare ges förutsättning 
att påverka sin löneutveckling. Genom individuell och differentierad lönesättning belönar och 
stimulerar vi goda arbetsresultat. Med systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad del i 
verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun ledarna och medarbetarna tillsammans god hälsa, 
trivsel och måluppfyllelse. 

Under 2020 kommer Burlövs kommun slutföra sitt första år med en digital process i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Fördjupad kompetensutveckling gällande arbetsmiljö kommer att ges till ledare 
och huvudskyddsombud. 

Vidare kommer extra fokus att läggas på att koppla de kommunövergripande lönekriterierna och 
arbetsplatsernas definitioner av dessa till kommunens mål med målsättning att varje medarbetare ska 
veta vad den bidrar med till kommunens målsättningar. Då flertalet avtal omförhandlas under 2020 
kommer kommunen följa löneutvecklingen noga samt utreda annat än rak lön.

3 Ledartalang
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11.5 Avgångar
Burlövs kommun ska vara en arbetsgivare som, när medarbetare och ledare avslutar sitt arbete hos 
oss, upplevs ha ett professionellt tillvägagångsätt där vi ser till att följa upp upplevelser och orsaker till 
varför man slutar samt har en systematik i kunskapsväxling och kompetensöverföring. 

Under 2020 kommer Burlövs kommun att kvalitetssäkra vår avslutsprocess med stödmaterial för 
avslutsamtal samt införa en enkät till alla som avslutar sin anställning i vår kommun.
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12. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden är 
beslutande organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen utgör 
personalutskott och har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter med undantag av 
miljö- och byggavdelningen.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån 
för drift och utveckling av kommunen, i hela kommunkoncernen, inkl. bolag, förbund osv. 
Förvaltningen stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa 
kontakter. Avdelningarna är planering, utveckling, kommunteknik, fastighet, ekonomi, personal, 
kommunikation samt kansli.  Förvaltningen fullgör dessutom miljö- och byggnämndens 
myndighetsutövning.

12.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018                                       
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12.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019
Beslutad ram, (tkr) Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022
Intäkter 85 572 82 959 82 452 82 452 82 452
Kostnader -196 715 -200 528 -206 201 -205 601 -202 721

Verksamhetens nettokostnader -111 143 -117 596 -123 749 -123 149 -120 269

Kommunledningskontor
Budget 2019 -124 064 -124 064 -124 064
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2019:
Tillfälliga utökningar:
Bredband 350 350 350
EU val (återbetalning) 350 350 350
Personalfrämjande åtgärder 1 500 1 500 1 500
Näringslivsfrämjande åtgärder 200 200 200
Värmekameror 500
Beläggningsunderhåll 750
2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330
Ledarutbildning -500 -500 -500

Permanenta utökningar:
E-handel 450 450 450
Omföring p.g.a. E-handel -550 -550 -550
Näringslivsfrämjande åtgärder -200 -200 -200
Räddningstjänst syd, uppräkn. 6 % -260 -260 -260
Samverkan e-arkiv -375 -375 -375
Drift av informationspelare -50 -50 -50
1 tj Projektledare näringsliv -300 -300 -300
1 tj Styr- & reglertekniker, fastighet -600 -600 -600
Digitaliseringsstrateg -700 -700 -700
Räntefritt lån Fiber verksamhet 1 000 1 000 1 000

12.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

12.3.1 Löne- och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI4 och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger 
på 2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

12.3.2 Förändringar mot 2019
I kommunstyrelsens budget för 2020 har ramen reducerats med totalt 315 tkr på grund av tillfälliga 
anslag som beviljats tidigare år. Totalt sett återförs 2 400 tkr för bland annat tillfälliga anslag för 
bredbandsverksamheten (350 tkr), EU val (350 tkr), personalfrämjande åtgärder (1 500 tkr) och 
näringslivsfrämjande åtgärder (200 tkr). Efter återföringen av tillfälliga anslag har 450 tkr av 
kommunens permanenta utökningar för e-handel återförts. Detta eftersom 550 tkr omdisponeras från 
kommunens övriga nämnder till följd av effektiviseringsvinster som beräknas uppstå genom införandet 

4 Konsumentprisindex
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av e-handel. Kommunstyrelsen har beviljats nya anslag motsvarande 3 035 tkr, varav 800 tkr för 
tillfälliga anslag som dels avser en ledarutbildning under tre år som ska bidra till att kommunens ledare 
får bättre förutsättningar att nå de övergripande målen (500 tkr), dels för en projektledare inom 
näringsliv för att slutföra arbetet med ESF projektet ”Tillväxtresan” (300 tkr). Vidare har ramen 
förstärkts med 2 235 tkr för permanenta utökningar. I dessa utökningar ingår kompensation för att 
permanenta tidigare års tillfälliga anslag för näringslivsfrämjande åtgärder (200 tkr), för 
Räddningstjänst Syds kostnadsökningar kopplat till pris- och löneutveckling (225 tkr), för att påbörja 
samverkan kring e-arkiv (375 tkr) och för att möjliggöra drift av informationspelare som beräknas 
anläggas under 2019 (50 tkr). Ramen förstärks vidare med en styr- och reglertekniker (600 tkr) inom 
fastighetsavdelningen som ska arbeta för att minska energiförbrukningen inom kommunens 
fastighetsbestånd. Till detta anslag finns även ett effektiviseringskrav som innebär att anslaget 
succesivt under de två kommande åren ska återföras som ett led i de effektiviseringsvinster som 
väntas uppstå. Dessutom förstärks förvaltningen med en digitaliseringsstrateg (700 tkr) som centralt 
ska driva kommunens digitaliseringsarbete. Nämnden beviljas även räntefria lån för 
bredbandsverksamheten i syfte att mildra effekten av ökade kapitalkostnader (-1 000 tkr).  

12.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.

12.4 Nämndens mål

Målområden Mål

Fram till år 2022 ska …

Indikator Mål 
2020

SCB:s medborgarundersökning – 
Rekommendation (Nöjd-Region-
Index)  

62

Planberedskap för nya bostäder 
som kan byggas med stöd av alla 
gällande detaljplaner den 
31 december, antal per 1 000 
invånare

>23

… Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats att 
leva och bo i så att de kan 
rekommendera andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning –
Bostäder (Nöjd-Region-Index) 

57

… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till Burlövsborna.

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen – Totalindex

78

… Burlövs kommun som 
arbetsgivare verka för en tryggad 
personalförsörjning genom att 
erbjuda heltid som norm i den 
utsträckning medarbetaren önskar

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

77

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska 
stärkas för att 
attrahera medborgare, 
företag och personal till 
kommunen.

… företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen tillhanda-
håller.

Företagsklimat enligt Öppna 
Jämförelser insikt, totalt NKI (Nöjd-
Kund-Index)

67
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Målområden Mål

Fram till år 2022 ska …

Indikator Mål 
2020

… Burlövs kommun tillhandahålla 
en högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter.

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%) 

68Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska 
tillhandahålla en hög 
och kvalitativ service-
nivå samt skapa goda 
förutsättningar för 
samverkan och bemöta 
alla medborgare och 
företagare lika.

… kommunala fastigheter och den 
yttre miljön kommunen ansvarar 
för så långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta 
hinder utifrån gjord inventering (%) 

45

… Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av hushålls-
avfallet återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling,(%) 

36

… varje års resultat, exklusive 
reavinster från fastig-
hetsförsäljningar och 
exploateringsöverskott, vara lägst 2 
% av intäkter från skatter och 
statsbidrag, oräknat sådana 
åtgärder för vilka kommunfullmäk-
tige beslutat att medel ska 
reserveras i årsredovisningens 
balanskravsavstämning.

Årets resultat i % av skatter och 
statsbidrag 

>2

... Burlövs kommuns årliga 
självfinansieringsgrad vara minst 
90 %.

Investeringsvolymen i förhållande 
till resultatet med avskrivningar 
som ett snitt av senast kända 3-
åriga planperioden och 2 tidigare år 
dividerat med 90 % (mnkr) 

>90

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska 
verka för att ge med-
borgarna förutsätt-
ningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin 
framtid.

… Burlövs kommuns samlade 
verksamheters (koncern) årliga 
soliditet ska vara minst 40 %

Kommun koncernens soliditet >40

Trygg- och säkerhet enligt Öppna 
jämförelser, ranking (SKL) 

<56Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska 
skapa förutsättningar 
för en trygg och säker 
tillvaro.

… Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i.

Polisens Trygghetsundersökning – 
Problemindex 0–6 

<2,5
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12.5 Hur nämnden ska nå målen

Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.

 Vara delaktiga i 
medborgardialogen och i 
samtliga delar av 
kommunkoncernen

 Delta, lyssna och fånga upp 
synpunkter 

 Genomföra enklare åtgärder 
direkt

 Upprätta tidplaner för mer 
komplexa åtgärder

Burlövsborna ska vara mer 
nöjda med kommunen som en 
plats att leva och bo i så att de 
kan rekommendera andra att 
flytta hit.

 Bygga blandad stad

 Inkludera Burlövs Bostäder AB i 
processerna

 Planera utbyggnad så att 
skolor, stadsmiljö, grönstruktur, 
mötesplatser m.m. byggs ut i 
samma takt som bostäderna

Företagarna i Burlövs kommun 
i högre grad vara nöjda med 
den service som kommunen 
tillhandahåller

 Genomföra planerade delmål 
utifrån näringslivsplan

 Arbeta utifrån antagen 
näringslivsplan

Burlövs kommun som 
arbetsgivare verka för en 
tryggad personalförsörjning 
genom att erbjuda heltid som 
norm i den utsträckning 
medarbetaren önskar

 Arbeta för att den breda 
erfarenheten och kunskapen 
som finns i mångfald 
synliggörs, samspelar och 
används för att kommunen ska 
nå sina mål

 Genomföra rekryteringar utifrån 
kommunens personalpolitiska 
program

Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med 
hög kompetens för att 
möjliggöra en god service till 
Burlövsborna

 Arbeta för att skapa en bra 
arbetsmiljö och ett hållbart 
arbetsliv samt verka för en 
tryggad personalförsörjning 
genom att erbjuda heltid som 
norm

 Aktualisera handlingsplanen för 
ett genomförande av arbete på 
heltid som norm

Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

Kommunen tillhandahålla en 
högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

 Implementera ny 
kontaktcenterlösning för 
medborgarservice

 Utveckla och effektivisera 
medborgarservice för att kunna 
ge god service till fler burlövsbor

Kommunala fastigheter och 
den yttre miljö som 
kommunen ansvarar för så 
långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna

 Arbete med tillgänglighets 
anpassning i och runtomkring 
kommunens fastigheter

 Se över kommunens fastighet 
och genomföra 
tillgänglighetsanpassningar i 
möjlig utsträckning
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Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det hållbara Burlöv: Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva 
miljövänligt och minst hälften 
av hushållsavfallen återvinnas

 Se över behovet att förbättra 
möjligheterna att skapa ännu 
bättre källsortering

 Inventera och utvärdera samtliga 
fastigheter och skapa framtida 
plan för genomförande

 Aktualisera avfallsplan 
tillsammans med Malmö stad 
och VA SYD.

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och verka i

 Fortsatt arbete med förbättrat 
skalskydd i och omkring 
fastigheterna

 Fortsätta utbyte av nycklar till 
taggar

12.6 Samarbetsnämnd - gemensam Löneservice
Nedan följer budget för huvudverksamhetsområdet samarbetsnämnd för löneservice. Området finns 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Redogörelse görs även i särskilt dokument ställt till 
samarbetsnämnden.

12.6.1 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019

Beslutad ram, (tkr) Bokslut 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Intäkter 8 550 8 928 8 960 8 960 8 960
Kostnader -8 547 -8 928 -8 960 -8 960 - 8 960

Verksamhetens nettokostnader 3 0 0 0 0

12.6.2 Så beräknas nettoramen
Eftersom nämnden är en resultatenhet, vilket innebär att nämnden finansieras med intäkter från 
samarbetskommunerna, ska verksamhetens nettokostnader vara noll.  Utgångsläget i beräkningen av 
2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp med 
förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

12.6.3 Nämndens mål
Nämnden ska följa kommunstyrelsens nämndsmål. Utöver dessa finns egna nämndsmål som 
löneserviceenheten ska följa som är gemensamma för de tre samarbetskommunerna. 
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13. Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden är myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsutövning inom plan- och 
bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Område Miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar för lagstiftningen inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, tobakstillsyn, smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten 
omfattar även miljöövervakning av luft, mark och vatten. 

Verksamheten omfattar bygglov, bygganmälan, tillstånd för egensotning, obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK), tillsyn, samt rådgivning i anslutning till bostadsanpassningsbidrag.

13.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018

13.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019
Beslutad ram, (tkr) Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022
Intäkter 7 231 3 950 3 076 3 076 3 076
Kostnader -7 040 -7 464 -7 645 -7 645 -7 645

Verksamhetens nettokostnader 191 -3 514 -4 569 -4 569 -4 569

Budget 2019 -4 569 -4 569 -4 569
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2019:

13.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 
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13.3.1 Löner och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger på 
2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

13.3.2 Förändringar mot 2019
I budget 2020 har nämnden inte tilldelats några nya anslag. Nämnden har lyft fram ett behov av att 
börja ett digitaliseringsarbete av bygglovsarkivet. Nämndens årliga överskott förväntas täcka de 
kostnader arbetet med digitaliseringen av bygglovsarkivet medför. 

13.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.

13.4 Nämndens mål
Målområden Mål

Fram till år 2022 ska..

Indikator Mål 
2020

…Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats 
att leva och bo i så att de kan 
rekommenderar andra att flytta 
hit

…Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till burlövsborna

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex

78

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska stärkas för 
att attrahera medborgare, företag 
och personal till kommunen.

…Företagarna i Burlövs kommun 
i högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen 
tillhandahåller

Företagsklimat enligt 
Öppna Jämförelser Insikt. 
Totalt NKI

67

Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska tillhandahålla 
en hög och kvalitativ servicenivå 
samt skapa goda förutsättningar för 
samverkan och bemöta alla 
medborgare och företagare lika

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska verka för att 
ge våra medborgare förutsättningar 
för en god hälsa, livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin framtid.

Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en trygg och 
säker tillvara att bo och verka i

…Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och verka i

63



39

13.5 Hur nämnden ska nå målen
Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.

… Burlövs kommun i högre 
grad attrahera 
medarbetare med hög 
kompetens för att 
möjliggöra en god service 
till burlövsborna 

Främja engagemang, kreativitet, 
delaktighet och dialog

 Genomföra kompetens- 
och verksamhetsutveckling 
för ett hållbart arbetsliv

… Företagarna i Burlövs 
kommun i högre grad vara 
nöjda med den service som 
kommunen tillhandahåller

Främja ett mer förankrat kundperspektiv  Genomföra aktiviteter 
utifrån de mest 
prioriterade områdena i 
undersökningen av de olika 
serviceområden, 
information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och 
effektivitet.

 Fortsätta arbetet med 
Lotsfunktionen

Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

Kommunen tillhandahålla 
en högre grad av 
tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

Arbeta för att den breda erfarenheten 
och kunskapen som finns i mångfald 
synliggörs, samspelar och används för att 
kommunen ska nå sina mål

 Genomföra rekryteringar 
utifrån kommunens 
personalpolitiska program

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats 
att leva och verka i
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14. Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för alla delar i det allmänna skolväsendet: förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskolans introduktionsprogram och 
nationella program, gymnasiesärskola, Komvux med Grundvux/gymnasiekurser/särvux/SFI. När det 
gäller utbildning inom särskola och gymnasium köper vi i huvudsak utbildningsplatser av andra 
anordnare. Men vi erbjuder tre introduktionsprogram till gymnasieskolan i egen regi.

I nämndens ansvarsområde ingår också kulturskolan, kost och städenheten, bibliotek, allmänkultur, 
ungdomsgruppen med ansvar för fritidsgårdar och fältverksamhet, Burlövsbadet, idrottsplatser och 
andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer.

14.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018
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14.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019

Beslutad ram, (tkr) Bokslut 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Intäkter 126 577 112 703 124 680 127 029 129 190
Kostnader -645 199 -655 088 -695 512 -713 017 -726 534

Verksamhetens nettokostnader -518 622 -542 385 -570 533 -585 988 -597 344

Budget 2019 -538 385 -538 385 -538 385
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2019:
Volym & Kvalitet enl res.

Grundskola -12 439 -21 919 -29 029
Fritidshem -1 780 -2 992 -4 038
Förskola -5 294 -7 589 -9 309
Gymnasieskola -7 392 -11 021 -12 879
Komvux -273 -613 -874

Tillfällig utökn/minskn:
Södervångskolan paviljonger 130 130 130
Effektivisering E-handel 400 400 400
Hyra av lokaler för gymnasieskolan -1 500 0 0

Permanent utökn/minskn:
Just. fördelningsnyckeltal i Gr.skolan -4 000 -4 000 -4 000

14.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

14.3.1 Löner och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger på 
2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

14.3.2 Förändringar mot 2019
I Budget 2020 har nämnden dels tilldelats medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad på 
kommunens befolkningsprognos, dels utifrån anslag för tillfälliga satsningar utanför 
resursfördelningsmodellen och dels utifrån permanenta satsningar som inför nästa års budgetprocess 
räknas in i resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts utifrån befolkningsprognos beslutad av 
kommunfullmäktige i februari 2019 och enhetskostnad per barn/elev/studerande för att få fram en 
ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Uppräkningen har inneburit att nämnden tillskjutits 
medel i fasta priser motsvarande 27,2 mnkr i budget 2020 och 44,1 mnkr respektive 56,1 mnkr i 
flerårsplan för 2021 respektive 2022. 

Utöver uppräkningar baserade på befolkningsprognosen har ramen i budget 2020 förstärkts med 
kvalitetshöjande insatser, motsvarande 4 000 tkr, för permanenta satsningar inom grundskolan i syfte 
att minska antalet elever per pedagog. Samtidigt har ramen reducerats med anslag av tillfällig karaktär 
för paviljonger på Södervångskolan (130 tkr) och till följd av effektiviseringar som beräknas uppstå när 
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e-handel implementerats i kommunen (400 tkr). Kommunens egen gymnasieskola förstärks tillfälligt 
med 1 500 tkr för att kunna fortsätta hyra externa lokaler på Hvilans folkhögskola. 

14.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.

14.4 Nämndens mål
Målområden Mål

Fram till år 2022 ska..

Indikator Mål 
2020

…Burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva 
och bo i så att de kan 
rekommenderar andra att flytta hit

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen – Totalindex

78

Årsarbetare i förskolan med 
pedagogisk högskoleexamen, (%)

>45

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska 
stärkas för att attrahera 
medborgare, företag och 
personal till kommunen.

…Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till burlövsborna

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

77

…Kommunen ska tillhandahålla en 
högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%)

>60Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska 
tillhandahålla en hög och 
kvalitativ servicenivå samt 
skapa goda förutsättningar 
för samverkan och bemöta 
alla medborgare och 
företagare lika

…Burlövsborna i hög utsträckning 
uppleva att de erbjuds ett brett 
utbud av kulturaktiviteter och en 
bra biblioteksverksamhet

Aktiviteter på kommunala 
bibliotek för barn & unga, 
antal/1000 inv 0-20 år

50

Elever på SFI som klarat högsta 
kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)

…Burlövsborna i större utsträckning 
vara självförsörjande genom arbete 
eller studier

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs, (%)

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska verka 
för att ge våra medborgare 
förutsättningar för en god 
hälsa, livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin 
framtid.

…alla elever ges förutsättningar för 
att nå kunskapsresultaten i 
läroplanen

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 
(exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgr.), kommunala skolor, (%)

>79

Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en 
trygg och säker tillvara att 
bo och verka i

…Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i
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14.5 Hur nämnden ska nå målen

Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.

… Burlövs kommun i högre 
grad attrahera medarbetare 
med hög kompetens för att 
möjliggöra en god service till 
Burlövsborna

 Undersöka rutiner och 
processer hos kommuner som 
har hög måluppfyllelse i att 
erbjuda plats på önskat datum 
på förskola



Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

… Kommunen tillhandahålla 
en högre grad av tillgänglighet 
för Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

 

… Burlövsborna i hög 
utsträckning uppleva att de 
erbjuds ett brett utbud av 
kulturaktiviteter och en bra 
biblioteksverksamhet

 Större samverkan mellan de tre 
enheterna kulturskola, 
bibliotek och Kultur i Burlöv 
kommer medföra ett bredare 
utbud som skall attrahera nya 
målgrupper

 Koncentration på Arlövs bibliotek 
vad gäller verksamheten i Arlöv 
och i Åkarp genomförs 
aktiviteterna i första hand på 
Möllegården så att båda orterna 
har sin mötesplats

Det hållbara Burlöv: Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

… alla elever ges 
förutsättningar för att nå 
kunskapsresultaten i 
läroplanen.

 Prioritera 
utvecklingsarbetet med 
framgångsfaktorer i 
undervisningen. 

 Skapa förutsättningar för 
ett pedagogiskt ledarskap i 
skolorna. 

 Stärka kompetensen i 
enheternas analysarbetet 
för att kunna fånga lyckade 
utvecklingsinsatser. 

 Stärka det kollegiala 
lärandet hos pedagoger



… Burlövsborna i större 
utsträckning vara 
självförsörjande genom arbete 
eller studier.

 

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och verka i
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15. Socialnämnden
Nämnden fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten, LSS-verksamheten och kommunal hälso- 
och sjukvård. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

15.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018
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15.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019
Beslutad ram, (tkr) Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022
Intäkter 83 837 66 733 53 875 53 875 53 875
Kostnader -399 851 -391 417 -374 702 -371 328 -373 835

Verksamhetens nettokostnader -316 014 -324 864 -320 827 -317 453 -319 960

Budget 2019 -312 419 -312 419 -312 419
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2018:
Volym & Kvalitet enl res.
Vård- & äldreomsorg-Äldre -1 044 -2 535 -3 611
Vård- & äldreomsorg-Yngre -1 885 -2 656 -4 087
LSS enl. ny resursfördelning -893 -893 -893

Tillfälliga utökn/minskn:
Placeringar, barn och unga 0 3 000 3 000
Externa placeringar LSS 0 2 600 2 600
Våga projektet 350 350 350
Effektivisering E-handel 150 150 150
SKL -36 0 0

Permanent utökn/minskn:
IoF förstärkning (tillstånd/skuld/fam.rätt) -500 -500 -500
Skyddat boende -1 500 -1 500 -1 500
Resurs Burlöv -500 -500 -500
Maria Mellersta -150 -150 -150
Färdtjänst -900 -900 -900
LSS boendeplatser -1 000 -1 000 -1 000
Personlarm inom äldreomsorgen -200 -200 -200
Utökat öppethållande på mötesplatsen -300 -300 -300

15.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

15.3.1 Löner och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger på 
2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

15.3.2 Förändringar mot 2019
I Budget 2020 har nämnden dels tilldelats/fråntagits medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad 
på kommunens befolkningsprognos och på individstatistik rapporterad till Statistiska centralbyrån, dels 
utifrån anslag för permanenta satsningar utanför resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts 
utifrån befolkningsprognos beslutad av kommunfullmäktige februari 2019 och enhetskostnad per 
person i åldern 65–84 samt 85 och äldre för att få fram en ersättning utifrån 
resursfördelningsmodellen. Vidare har resurstilldelning även skett baserad på inrapporterad 
individstatistik till Statistiska centralbyrån för LSS-verksamheten. Uppräkningen har i budget 2020 
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resulterat i förändrade anslag i fasta priser motsvarande 2 929 tkr inom vård- och äldreomsorg och 
893 tkr inom LSS-verksamhet. 

Inom nämndens resursfördelade verksamheter förstärks ramarna utöver resursfördelningen med 
2 400 tkr, varav 1 000 tkr är riktade till LSS-verksamheten. Eftersom behovet inom LSS verksamheten 
väntas öka mer än beräknad volym i resursfördelningsmodellen kompenseras nämnden för den 
merkostnad som väntas uppstå. 

Ramen inom vård- och äldreomsorg förstärks med 1 400 tkr för att finansiera den merkostnad som 
beräknas uppstå när färdtjänsten läggs över till Region Skåne. Därutöver förstärks ramen med 200 tkr i 
syfte att möjliggöra gratis personlarm inom äldreomsorgen och 300 tkr för att möjliggöra ett utökat 
öppethållande på Mötesplatsen. Men ramen reduceras för tidigare års implementering av projektet 
”Att Våga”. Orsaken är att projektet är en kvalitetssatsning som på sikt väntas leda till effektiviseringar 
inom administration samt minskad sjukfrånvaro. Med anledning av det beräknas satsningen vara fullt 
ut återbetald år 2020. Utöver det reduceras ramen med ytterligare 150 tkr som ett led i 
effektiviseringen som beräknas uppstå när e-handel implementerats i kommunen.

Inom nämndens anslagsfinansierade verksamhet, individ- och familjeomsorgen, tillförs nya anslag 
motsvarande 2 686 tkr, varav 36 tkr är av tillfällig karaktär och avser en ersättning för att SKL ska 
stödja medlemmarnas arbete för jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. De permanenta 
anslagen innebär att nämnden får 1 500 tkr i ramförstärkning för skyddat boende, 500 tkr för att 
permanenta arbetet med ”Resurs Burlöv” och 150 tkr för att kunna möjliggöra att unga missbrukare 
kan söka stöd och hjälp på ”Maria Mellersta”.

15.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.
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15.4 Nämndens mål
Målområden Mål

Fram till år 2022 ska..

Indikator Mål 
2020

…Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats 
att leva och bo i så att de kan 
rekommenderar andra att flytta 
hit

…Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med 
hög kompetens för att 
möjliggöra en god service till 
burlövsborna

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex

78

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska stärkas för att 
attrahera medborgare, företag och 
personal till kommunen.

…Minst 9 av 10 Burlövsbor som 
använder hemtjänsten vara 
nöjda med servicen.

Brukarundersökning 
äldreomsorg/hemtjänst 
gällande sammantagen 
nöjdhet

90

Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska tillhandahålla en 
hög och kvalitativ servicenivå samt 
skapa goda förutsättningar för 
samverkan och bemöta alla 
medborgare och företagare lika

…Minst 9 av 10 Burlövsbor som 
bor i ett särskilt boende tycka 
att hänsyn tas till deras åsikter 
och önskemål

Brukarundersökning 
äldreomsorg/särskilt 
boende gällande hänsyns 
till åsikter och önskemål

80

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska verka för att ge 
våra medborgare förutsättningar för 
en god hälsa, livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin framtid.

…Burlövsborna i större 
utsträckning vara 
självförsörjande genom arbete 
eller studier

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd

>82

Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en trygg och säker 
tillvara att bo och verka i

…Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och verka i

15.5 Hur nämnden ska nå målen

Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.
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Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

…Minst 9 av 10 burlövsbor 
som använder hemtjänsten 
vara nöjda med servicen.

 Bedriva ett aktivt och 
systematiskt utvecklingsarbete.

 Arbeta med systematiskt 
förbättringsarbete tex utifrån 
resultatet från 
brukarundersökningar, 
avvikelser, synpunkter och 
klagomål.

 Samtliga brukare ska ha en 
genomförandeplan som 
upprättas tillsammans med den 
enskilde.

 Utveckla teamarbetet.

 Handlingsplan är framtagen för 
de delar som behöver ses över. I 
planen berörs bland annat 
schema, bemanning och 
målstyrning.

Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

… Kommunen tillhandahålla 
en högre grad av tillgänglighet 
för Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

 Öka tillgängligheten inom 
social tjänstens område för 
medborgaren.

 Detta kommer att ske i form av, 
ökad tillgänglighet per telefon 
och öppen mottagning inom 
försörjningsstöd samt skapad 
mottagningsfunktion inom Barn 
och familjeenheten och 
Försörjningsstödet. 

 Öka möjlighet till digitala 
ansökningar inom 
myndighetsutövningen. Som 
komplement skapas tydlig 
information via hemsida och i de 
fall det behövs även på andra 
språk.

… Minst 9 av 10 Burlövsbor 
som bor i ett särskilt boende 
tycka att hänsyn tas till deras 
åsikter och önskemål

 Bedriva ett aktivt och 
systematiskt utvecklingsarbete.

 Arbeta med systematiskt 
förbättringsarbete tex utifrån 
resultatet från 
brukarundersökningar, 
avvikelser, synpunkter och 
klagomål.

 Samtliga brukare ska ha en 
genomförandeplan som 
upprättas tillsammans med den 
enskilde.
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Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det hållbara Burlöv: Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

… Burlövsborna i större 
utsträckning vara 
självförsörjande genom arbete 
eller studier

 Bedriva ett aktivt 
utvecklingsarbete inom Individ 
och familjeomsorgens enhet 
Arbete och försörjning.

 Fortsätta arbetet inom enheten 
för att fler personer skall få 
arbete och klara egen 
försörjning. Särskild 
uppmärksamhet skall riktas till 
ungdomar som är arbetslösa och 
uppbär försörjningsstöd.

 ESF projektet Steget fortgår som 
riktar sig till personer med 
psykisk ohälsa som står särskilt 
långt från arbetsmarknaden och 
ska komma i arbete, utbildning 
eller komma närmare 
arbetsmarknaden.

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

… Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och veka i

 Systematiskt arbete utifrån 
trygghetsmått i 
brukarundersökning, 
medarbetarenkät och 
medborgarundersökning.

 Perspektivet trygghet finns med i 
det systematiska 
förbättringsarbetet på 
enhetsnivå och på 
förvaltningsnivå.
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16. Ekonomistyrningsprinciper

16.1 Ekonomiskt ansvar
Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelser ett nettoanslag för driften. Nämnder som har 
verksamheter med stark anknytning till befolkningsutvecklingen tilldelas resurser enligt en 
resursfördelningsmodell som har sin grund i befolkningsprognosen. Nämnder som inte har någon 
direkt anknytning till befolkningsutvecklingen får tilldelning enligt en anslagsmodell. Inom ramanslaget 
ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna ska besluta om rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll. Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervall 
som krävs för att ha en god kontroll, såväl på nämndsnivå som för de enskilda enheterna. 

Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som nämnden ska ta 
ställning till. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att anslaget inte överskrids. Om 
nämnden inte anser sig klara sig inom tilldelat anslag ska omedelbar rapportering till 
kommunstyrelsen ske. För att säkerställa dialogen och kommunikationen vid ett befarat underskott, 
ska regelbundna uppföljningsträffar mellan kommunstyrelsens presidium, inklusive kommundirektör 
och ekonomichef, och berörd nämnds presidium, inklusive förvaltningschef, hållas under året.

Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige tre gånger per år. Dessa ska 
innehålla delårsrapport samt prognos för året vad gäller det ekonomiska utfallet och fastställda 
prestations- och kvalitetskrav i verksamheten, samt förslag till korrigerande åtgärder vid befarade 
avvikelser. Rapporterna ska också innehålla en uppföljning av fullmäktiges övergripande mål samt de 
nämndsmål som antagits.

16.2 Budgetansvar
Nämnderna ska verka för att effektivitet och produktivitet stimuleras, exempelvis genom utveckling av 
budgetansvar och ökad decentralisering av ansvar och befogenheter. Nämnderna ansvarar vidare för 
att en god intern kontroll finns inom respektive verksamhetsområde.

Budgetansvaret innebär att nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs utifrån beslutade mål 
och den antagna verksamhetsplanen, kommunfullmäktiges beslut i övrigt, samt för verksamheterna 
gällande lagar och andra bestämmelser. 

Nämnderna ska fördela fastställd budgetram så att dessa mål så långt som möjligt uppnås. Detta sker i 
internbudgetarbetet under hösten. Nämnden kan omprioritera mellan alla verksamheter, både 
anslagsfinansierade och resursfördelade anslag. I bokslut görs avstämning av varje verksamhet mot 
kommunfullmäktiges budget. Särskilt riktade tillfälliga anslag ska användas till avsett ändamål. Om en 
nämnd önskar avvika från detta, till exempel för att kunna hålla den beslutade budgetramen, ska detta 
rapporteras till fullmäktige för ny prövning. 

Nämnden delegerar budgetansvaret till verksamheten på lämplig nivå. Budgetansvaret innebär en 
skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. 
För att verksamheten ska kunna utföras så att resurserna ligger inom fastställd budget, krävs att 
budgetansvarig fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser och vidtar nödvändiga åtgärder 
så att den ekonomiska ramen ska kunna hållas. Närmaste chef ska informeras om enhetens 
ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret.

16.3 Taxor och avgifter
Förändringar i taxor och avgifter som nämnden själv beslutar om ska redovisas i budgetförslaget. 
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16.4 Över- och underskott
Redovisat ekonomiskt resultat för de olika nämnderna/styrelserna ska bli föremål för bedömning 
utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
nämnderna/styrelserna ska ta med sig över- eller underskott till kommande år. Beslut om 
resultatöverföring tas vanligtvis av kommunfullmäktige, normalt i samband med redogörelsen av 
årsredovisningen. En förutsättning för att kunna föra över ett överskott är att den totala ekonomin i 
kommunen tillåter det.

Huvudregeln är att:

 Uppkommit överskott mot budget får överföras till kommande år under förutsättning att 
verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställda mål beträffande prestationer och 
kvalitet, och i det fall att överskottet uppkommit som en följd av nämndens egna åtgärder. 

 Uppkommit underskott mot budget överförs i det fall detta bedöms ha uppkommit genom 
nämndens egna åtgärder eller brist på åtgärder för att förebygga eller åtgärda underskott.

Vid beslut om resultatöverföringar grundas bedömningarna på följande:

 Avstämning mot budgeterade verksamhetsvolymer som är kostnadspåverkande, till exempel 
antal barn i förskola och elever i grundskola.

 Vissa opåverkbara kostnadsförändringar, till exempel programval i gymnasieskola och utbetalt 
ekonomiskt bistånd.

 Händelser utanför nämndens påverkan, exempelvis stängning av bad för reparation, ökad 
skadegörelse och extrem vinterväghållning.

 Ej genomförda verksamhetsutökningar där särskilda medel anslagits (till exempel projekt som 
ej har genomförts, och förseningar som har orsakat att projektet/åtgärderna ej kunnat 
genomföras) avräknas ej.

 ”Turpengar” redovisas. Detta kan vara statsbidrag som inte budgeterats för, felaktigt 
budgeterade anslagstillskott eller kostnadsförändringar till följd av ändrad lagstiftning och 
dylikt.

Det redovisade resultatet (budgetavvikelsen) justeras (positivt eller negativt) för händelser av 
ovanstående karaktär. Efter gjorda justeringar bör hänsyn tas till:

 Bakgrunden till det justerade resultatet, det vill säga om avvikelserna beror på nämndens egna 
åtgärder eller om det är faktorer utanför nämndens påverkan.

 Om nämnden följt antagen budget avseende kvalitet i verksamheten och volymer i övrigt. 

 Om måluppfyllelsen är hög bör delar av uppkommit överskott överföras, alternativt en lägre 
del av ett underskott. Vid låg måluppfyllelse bör överskott reduceras.

 Medelsbehovet i nämnden, det vill säga vad överskottet ska användas till. Om inga angelägna 
behov angivits bör en reducering ske. Vid överföring av underskott bör nämndens möjligheter 
att åtgärda detta bedömas samt konsekvenserna för verksamheten.

Slutligen beräknas resultatöverföring för hela nämndens verksamhet och ekonomi. Det är den totala 
budgetavvikelsen som bedöms, inte enskilda verksamheter eller enheter. 

16.5 Investeringar
Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt. För respektive projekt finns en beslutad totalutgift 
(anslag) samt beräknad genomförandetakt (kalkyl/prognos respektive år). Den beslutade totalutgiften 
får ej överskridas. Vid befarat överskridande ska begäran om tilläggsanslag lämnas. 
Genomförandetakten ska rapporteras i uppföljningsrapporterna.
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Särskilt igångsättningstillstånd krävs för investeringsobjekt med en total utgift över 0,5 mnkr, samt 
hyres- och leasingavtal med en total utgift (d.v.s. över hela hyresperioden) överstigande 100 tkr.

Nämnden har vid behov möjlighet att omdisponera medel för inventarieanskaffningar från 
driftbudgeten till investeringsbudgeten.

Vid investeringsäskande ska en särskild mall för investeringsäskande användas, Beslutsunderlag och 
kalkyl. I den ska framgå:

1. Bakgrund och syfte med investeringen
- Varför är investeringen aktuell och vilka förutsättningar bygger investeringen på

2. Beskrivning av handlingsalternativen och konsekvensbeskrivning
- Vad innebär investeringsalternativen, finns det andra alternativ, vad händer om 
investeringen genomförs alternativt inte genomförs

3. Tidsplan och uppföljning
- Genomförandeplan med uppföljningsintervall

4. Finansiering
- Förändrar driftskostnad till följd av investering

16.6 Intern leasing
All typ av leasing ska jämställas med upplåning/finansiering och ska alltid hanteras i samråd med 
ekonomiavdelningen. Beslut om leasing ska därför alltid föregås av en prövning gentemot andra 
former för finansiering och ska endast ske i undantagsfall och där särskilda skäl föreligger, till exempel 
beträffande personbilar. Leasing som alternativ till köp av maskiner och inventarier kan väljas om den 
totala leasingavgiften motsvarar en effektiv årsränta som är lägre än för alternativa 
finansieringsformer. Som ett alternativ till leasing kan kommunledningsförvaltningen erbjuda intern 
leasing av maskiner och inventarier. Nämnderna ska vända sig till kommunledningsförvaltningen, 
ekonomiavdelningen för att diskutera nämndernas behov av internleasing.
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Tabell Attraktiva Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF -mål 
2022

2020

SCB:s medborgarundersökning – 
Rekommendation (Nöjd-Region-Index)

>64 62

Planberedskap för nya bostäder som kan 
byggas med stöd av gällande detaljplaner, 
antal per 1 000 invånare

>23 >23

… Burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva och 
bo i så att de kan rekommenderar 
andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning – Bostäder 
(Nöjd-Region-Index)

>58 57

Medarbetarengagemang (HME) >79 78… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en god 
service till Burlövsborna.

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%)

>45 >45

… Burlövs kommun som arbetsgivare 
verka för en tryggad 
personalförsörjning genom att erbjuda 
heltid som norm i den utsträckning 
medarbetaren önskar 

Andel heltidsanställda inom avtalsområdet 
AB (Allmänna Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

>80 77

… företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den service 
som kommunen tillhandahåller.

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
Insikt, totalt NKI (Nöjd-Kund-Index)

>70 67

Attraktiva 
Burlöv 
Varumärket 
Burlöv ska 
stärkas för att 
attrahera 
medborgare, 
företag och 
personal till 
kommunen.

… minst 9 av 10 Burlövsbor som 
använder hemtjänsten vara nöjda med 
servicen.

Brukarundersökning äldreomsorg/ 
hemtjänst gällande sammantagen nöjdhet

>92 90

Tabell Tillgängliga Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%)

>70 68… kommunen tillhandahålla en högre 
grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter. Plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, andel barn (%)
>60 >60

… Burlövsborna i hög utsträckning 
uppleva att de erbjuds ett brett 
utbud av kulturaktiviteter och en bra 
biblioteksverksamhet.

Aktiviteter på kommunala bibliotek för 
barn och unga, antal per 1 000 invånare i 
åldern 0–20 år

>50 50

… minst 9 av 10 Burlövsbor som bor i 
ett särskilt boende tycka att hänsyn 
tas till deras åsikter och önskemål.

Brukarundersökning äldreomsorg/ särskilt 
boende gällande hänsyn till åsikter och 
önskemål

>90 80

Tillgängliga 
Burlöv
Burlövs 
kommun ska 
tillhandahålla en 
hög och 
kvalitativ 
servicenivå samt 
skapa goda 
förutsättningar 
för samverkan 
och bemöta alla 
medborgare och 
företagare lika. … kommunala fastigheter och den 

yttre miljö som kommunen ansvarar 
för så långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder 
utifrån gjord inventering

>75 45
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Tabell Hållbara Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

… Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av hushållsavfallet 
återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, andel (%)

>40 36

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd

>82 >82

Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, 
andel (%)

>50

… Burlövsborna i större utsträckning 
vara självförsörjande genom arbete 
eller studier.

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning 
som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

>72

… alla elever ges förutsättningar för 
att nå kunskapsresultaten i 
läroplanen.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen (exklusive nyinvandrade och 
okänd bakgrund), kommunala skolor, 
andel (%)

>79 >79

… varje års resultat, exklusive 
reavinster från fastighetsförsäljningar 
och exploateringsöverskott, vara lägst 
2 % av intäkter från skatter och 
statsbidrag, oräknat sådana åtgärder 
för vilka kommunfullmäktige beslutat 
att medel ska reserveras i 
årsredovisningens 
balanskravsavstämning.

Årets resultat i procent av skatter och 
statsbidrag

>2 >2

... Burlövs kommuns årliga 
självfinansieringsgrad ska vara minst 
90 % under målperioden

Årets resultat inklusive jämförelsestörande 
poster plus årets avskrivningar dividerat 
med nettoinvesteringsvolymen

>90 >90

Hållbara Burlöv
Burlövs 
kommun ska 
verka för att ge 
medborgarna 
förutsättningar 
för en god 
hälsa, 
livskvalitet och 
lika 
förutsättningar 
för sin framtid.

…. Burlövs kommuns samlade 
verksamheters (koncern) årliga 
soliditet ska vara minst 40 %

Kommun koncernens soliditet >40 >40

Tabell Trygga Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

Trygg och säkerhet enligt Öppna 
Jämförelser, rankning (SKL)

<50 <56Trygga Burlöv
Burlövs kommun ska 
skapa förutsättningar 
för en trygg och säker 
tillvara att bo och 
verka i 

… Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att leva 
och verka i. Polisens Trygghetsundersökning – 

Problemindex 0-6
<2 <2,5
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Ekonomisk plan budgetförslag 2020

Bokslut Prognos  Budget Plan Plan

2018 2019 2 020 2 020 2 021

Resultatbudget:

Nettokostnader -897,1 -955,8 -1 041,4 -1 083,4 -1 121,0
Avskrivningar -45,6 -47,1 -47,9 -65,0 -73,4
= Verksamhetens
  nettokostnad -942,7 -1 002,9 -1 089,3 -1 148,4 -1 194,4

Skatter, statsbidrag 986,9 1 027,4 1 064,5 1 096,5 1 129,5
Anpassning befolkningsprognos ,0 30,2 82,5 98,0
Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 0,0 0,0

Förändringar i utjämn.syst ,0 -1,7 -3,0 -3,0
Finansiella poster 12,6 10,4 9,6 10,1 10,5
Uppräkning avtal S Stambanan -5,4 -2,9 -2,5 -2,5 -2,5

Årets resultat 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1

Jämförelsestörande poster:

Exploateringsöverskott 17,5 30,8 16,4 8,5 ,0
Reavinst fastighetsförsäljn. 5,7 12,8 ,0 ,0 ,0
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0
Årets resultat inkl jmf-stör 74,6 92,5 34,8 43,6 38,1

Finansieringsbudget:

Årets resultat exkl reavinster mm 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1
+ avskrivningar 45,6 47,1 47,9 65,0 73,4
 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 + upplösning investeringsbidrag -,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
+ Avsättning avtal Trafikverket 5,4 2,9 2,5 2,0 1,0
+ Förändring övriga avsättningar ,5 ,1 -,1 -,1 -,1
+ Förändringar skulder 22,1 5,5 -1,1 ,0 ,0
+ Förändring fordringar -6,3 -3,2 ,0 ,0 ,0
Just. ej likviditetspåverkande poster 67,6 52,5 49,2 66,9 74,2
=kassaflöde från den löpande verks. 119,0 95,4 67,6 102,0 112,4

Övrigt:

Nettoinvesteringar -87,2 -51,7 -204,3 -317,7 -172,3
Försäljning mark o fastigheter 10,0 12,8 ,0 ,0 ,0
Exploateringsverksamheten 13,2 32,6 16,4 8,5 ,0
Medelsförvaltningen återinv. -5,7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
Bidrag Trafikverket S Stambanan -76,0 -51,4
Inlösen medelsplacering avtal Trv 76,0 51,4
Lån till VA-Syd -20,0 -17,0 -30,0 -23,0 ,0
Amortering VA-Syd 2,7 3,5 4,2 4,8 4,8
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

Likviditetsförändring 31,9 76,1 -151,6 -230,9 -60,6

Likvida medel

 - vid årets början 245,3 277,2 353,2 201,7 -29,3
 -  vid årets slut 277,2 353,2 201,7 -29,3 -89,9

Upplåningsbehov ca

Beredningens förslag
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Bilaga 1

Nettokostnader 2018-2020

Nämndernas anslag 2018

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen - KLK -123 749 -123 149 -120 269 -1 000 -1 300 -1 600
Miljö- och byggnämnd -4 569 -4 569 -4 569 -620 -620 -560
Utbildning- och kulturnämnden -570 533 -585 988 -597 344 -3 500 -5 000 -5 000
Socialnämnd -320 827 -317 453 -319 960 -5 187 -8 187 -8 187

TOTALT -1 019 678 -1 031 159 -1 042 142 -10 307 -15 107 -15 347

Budgetmarginal -15 959 -16 542 -17 082 0 0 0
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 0 0 0
Pensionskostnader -63 000 -69 500 -70 500 0 0 0
Interna pensionsavgifter mm 41 076 43 375 45 827 0 0 0
Löneökning -30 530 -51 020 -73 253 0 0 0
Prisutveckling -5 709 -11 418 -17 127 -216 -432 -648
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 0 0 0
Upplösning av investeringsbidrag 1 113 1 135 1 152 13 35 53
Leasingavgifter 1 086 889 781 0 0 0
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 2 773 3 356 3 913 1 000 1 000 1 000
Kapitaltjänst 52 010 52 010 52 010 0 0 0

Nettokostnad totalt -1 041 393 -1 083 449 -1 120 995 -9 510 -14 504 -14 943

Beredningens förslag 21 maj Förändring mot framställan 
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Bilaga 2. Beräkning av budgetramar för nämnderna
(tkr)

Kommunstyelsen 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 0 0 0

Förändringar mot 2019: -685 -385 2 195 315 915 3 795 1 000 1 300 1 600

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Bredband 350 350 350 350 350 350 0 0 0

EU val (återbet) 350 350 350 350 350 350 0 0 0

Personalfrämjande åtgärd 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärd 200 200 200 200 200 200 0 0 0

Värmekameror 500 500 0 0 0

Beläggningsunderhåll 750 750 0 0 0

2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330 1 330 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Ledarutbildning -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0

Permanenta utökningar:

E-handel 450 450 450 450 450 450 0 0 0

Omföring pga E-handel -550 -550 -550 -550 -550 -550 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärder -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0

Räddningstjänst syd, uppräkn. 6 % -260 -260 -260 -260 -260 -260 0 0 0

Samverkan e-arkiv -375 -375 -375 -375 -375 -375 0 0 0

Drift av informationspelare -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0

1 tj Projektledare näringsliv -300 -300 0 0 0

1 tj Styr- och reglertekniker, fastighet -600 -600 -600 -600 -300 0 0 300 600

1 tj Förvaltare, fastighet -700 -700 -700 0 0 0 700 700 700

Digitaliseringsstrateg 0 0 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700

Räntefritt lån Fiber verksamhet 0 0 0 1 000 1000 1000 1 000 1 000 1 000

Summa ny Budgetram 2020-2022 -124 749 -124 449 -121 869 -123 749 -123 149 -120 269 1 000 1 300 1 600

Miljö- och byggnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Miljö- och byggnämnden -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0
Prisutveckling m.m. 0 0 0
Löneökningar 2019 0 0 0
Budget 2019 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0

Förändringar mot 2019: -620 -620 -560 0 0 0 620 620 560

Tillfälliga anslag:

1 tj projektledare/arkivarier e-arkiv -340 -340 0 0 0 340 340 0

1 tj assistent e-arkiv (projektanställd) -280 -280 0 0 0 280 280 0

0 0 0 0 0 0

Permanenta utökningar 0 0 0 0 0 0

1 tj handläggare arkiv -560 0 0 0 0 0 560

Summa ny Budgetram 2020-2022 -5 189 -5 189 -5 129 -4 569 -4 569 -4 569 620 620 560

Utbildnings- och Kulturnämnden 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 0 0 0

Förändringar mot 2019: -35 648 -52 603 -63 959 -32 148 -47 603 -58 959 3 500 5 000 5 000

Grundskola enl resursfördelning -12 439 -21 919 -29 029 -12 439 -21 919 -29 029 0 0 0
Fritidshem enl resursfördelning -1 780 -2 992 -4 038 -1 780 -2 992 -4 038 0 0 0
Förskola enl resursfördelning -5 294 -7 589 -9 309 -5 294 -7 589 -9 309 0 0 0
Gymnasieskola enl resursfördelning -7 392 -11 021 -12 879 -7 392 -11 021 -12 879 0 0 0
Komvux enl resursfördelning -273 -613 -874 -273 -613 -874 0 0 0
Södervångskolans nya paviljong 130 130 130 130 130 130 0 0 0
Tillfällig utö. Lillevångens paviljon. Fsk 640 640 0 0 0
Effektivisering e-handel 400 400 400 400 400 400 0 0 0

0 0 0
Tillfälliga anslag: 0 0 0
Hyra av lokaler för gymnasieskolan -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0
Permanenta utökningar: 0 0 0
Just. fördelningsnyckeltal i grunskolan -5 000 -5 000 -5 000 -4 000 -4 000 -4 000 1 000 1 000 1 000
Justering av anslag till KOMVUX -2 500 -2 500 -2 500 0 0 0 2 500 2 500 2 500

Summa ny Budgetram 2020-2022 -574 033 -590 988 -602 344 -570 533 -585 988 -597 344 3 500 5 000 5 000

Socialnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 0 0 0

Förändringar mot 2019: -13 595 -13 221 -15 728 -8 408 -5 034 -7 541 5 187 8 187 8 187

Vård och Äldreomsrog - Åldre enl ny resursfördeln-1 044 -2 535 -3 611 -1 044 -2 535 -3 611 0 0 0
Vård och Äldreomsrog - Yngre enl ny resursfördeln-1 885 -2 656 -4 087 -1 885 -2 656 -4 087 0 0 0
LSS enl ny resursfördelning -2 920 -2 920 -2 920 -893 -893 -893 2 027 2 027 2 027

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Placeringar, barn och unga 0 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000
Externa placeringar LSS 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0
Våga projektet 350 350 350 350 350 350 0 0 0
Effektivisering E-handel 150 150 150 150 150 150 0 0 0

Tillfälliga anslag:

SKL -36 -36 0 0 0

Permanenta utökningar:

Finsam samordningsförbund -170 -170 -170 0 0 0 170 170 170
Alkoholtillstånd/tillsyn, tobak mm -350 -350 -350 0 0 0 350 350 350
Budget och skuldsanering -340 -340 -340 0 0 0 340 340 340
Familjerätt -250 -250 -250 0 0 0 250 250 250
IoF förstäkning (tillstånd, skuldsanering, Familjerätt)0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Skyddat boende -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0
Resurs Burlöv -1 500 -1 500 -1 500 -500 -500 -500 1 000 1 000 1 000
Maria Mellersta -150 -150 -150 -150 -150 -150 0 0 0
E-hälso strateg -750 -750 -750 0 0 0 750 750 750
Färdtjänst -1 200 -1 200 -1 200 -900 -900 -900 300 300 300
LSS boendeplatser -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 1 000 1 000 1 000
Personlarm -200 -200 -200 -200 -200 -200
Utökat öppethållande på mötesplatsen -300 -300 -300 -300 -300 -300

0 0 0
Summa ny Budgetram 2020-2022 -326 014 -325 640 -328 147 -320 827 -317 453 -319 960 5 187 8 187 8 187

Summa ny Budgetram 2020-2022 -1 029 985 -1 046 266 -1 057 489 -1 019 678 -1 031 159 -1 042 142 10 307 15 107 15 347

Nämndernas förslag

Nämndernas förslag

Beredningens förslag 23 maj Förändring mot nämnds framställan

Beredningens förslag 23 maj Förändring mot nämnds framställan

Beredningens förslag 21 maj Förändring mot nämnds framställan

Beredningens förslag 21 maj Förändring mot nämnds framställan

Nämndernas förslag

Nämndernas förslag
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 170,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 400,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 552,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 6 135,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 469,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 4 125,0 4 125,0 4 070,0

Nya ej beslutade 
Tillfällig utökning investeringsbudget KLF 700,0
Utbyggnad fiber 4 450,0 4 250,0 4 500,0
Utbyggnad fiber, inkomst -775,0 -550,0 -500,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara mallan/slutlagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Nya ej beslutade 
Digitalaisera byggarkivet 500,0 500,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 3 210,0

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 1 979,2
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0 400,0

3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 500,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 3 100,0 3 100,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0 1 000,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 000,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 300,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0

3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0

3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -6 909,9

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0

3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 500,0 500,0 500,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 209,0

3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 11 401,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 13 225 Paviljonger Tågarps Etabl 800,0 800,0
3900 91 010 13 224 Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 6 500,0 6 500,0

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 13 220,0 5 248,2 4 268,6

Nya ej beslutade 
Skalskydd, etapp 3 1 500,0 1 500,0
Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 1 000,0
Byte av gatubelysning till LED, 1 500,0
Informationskyltar, Burlövs kommun 800,0
Uppförande av ny badanläggning 150 000,0 150 000,0
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

Nya ej beslutade 
Bibliotek, meröppet i Arlöv 800,0
Inventarier Aktivitetshus/fritidsgård 500,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 1 700,0 400,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
7000 92 070 17 701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 1 831,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0
7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknytna förändr 670,1 0,0 670,1 670,1 500,0 500,0 500,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Nya ej beslutade 
Paveljonetablering med anledning av ny skola på Kronetorp 0,0
Kronetorpskola F-6 - byggkostnad 100 000,0 107 000,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 103 000,0 110 000,0

SOCIALNÄMND
8010 92 080 18 701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 478,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0
8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 600,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 1 000,0 1 000,0

Nya ej beslutade 
Arkiv - byte av hyllor 0,0
Verksamhetsanpassning av lokaler 0,0 0,0 0,0
Nytt IFO hus 1 000,0 25 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0

KOMMUNÖVERGRIPANDE
990 00 19 097 IT-utrustning 40250 0,0 0,0 0,0
990 00 19 098 Inventarier kto 40230 0,0 0,0 0,0

summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

KS: Ny f-6 skola i Åkarp
KS: Ny förskola, Arlöv 44 000,0 0,0 0,0 22 000,0 22000,0
UKN: Inventarier - Ny förskola, Arlöv 1 200,0 0,0 0,0 1200,0
KS: Ny fritidsgård i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0
UKN: Inventarier - Ny Fritidsgård i Arlöv 1 500,0 0,0 0,0

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 23 200,0

TOTALT
Kommunstyrelsen - KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0
Miljö- och byggnämnden 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0
Kommunstyrelsen - Kommunteknik och fastigheter 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6
Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 1 700,0 400,0 400,0
Barn och utbildning 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 103 000,0 110 000,0
Social 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0
Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 23 200,0
Oförutsett
TOTALT 319 898,6 -88 130,9 333 729,5 8 016,6 187 920,0 309 223,2 172 298,6

varav
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

Bruttoinvestering 59 047,0 210 749,2 318 273,2 172 798,6
markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 0,0
investeringsbidrag -7 334,8 -6 424,2 -550,0 -500,0
förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 0,0
explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 0,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 8 016,6 187 920,0 309 223,2 172 298,6
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

varav
Bruttoinvesteringar 59 047,0 210 749,2 318 273,2 172 798,6
markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 0,0
investeringsbidrag -7 334,8 -6 424,2 -550,0 -500,0
förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 0,0
explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 0,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 8 016,6 187 920,0 309 223,2 172 298,6
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Budget 2020-2022 Bilaga 3

RESULTATBUDGET, FINANSIERINGSBUDGET, BALANSBUDGET

SPECIFIKATION FINANSIELLA POSTER

- = kostnadspost, + = intäktspost
1000-tal kr

Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Finansiella poster:

Skatteintäkter 694 797,0 748 695,0 823 268,0 866 177,0

Allmän kommunalskatt, enl SKL 705 695,0 718 495,0 740 768,0 768 177,0
Korr. för befolkningsförändring 0,0 30 200,0 82 500,0 98 000,0 -

Beräknad slutavräkning 0,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad delavräknig -10 898,0 0,0 0,0 0,0

Generella statsbidrag och utjämning 343 636,0 351 894,0 352 700,0 358 349,0

Inkomstutjämning 266 806,0 271 655,0 280 062,0 290 444,0
Kostnadsutjämning 59 386,0 61 428,0 61 952,0 62 449,0
Förändringar i utjämningssystemet -1 700,0 -3 000,0 -3 000,0 -

Regleringsavgift 12 883,0 20 466,0 21 561,0 16 634,0
Utjämning LSS-kostnader -35 323,0 -37 416,0 -37 736,0 -38 039,0
Kommunal fastighetsavgift 28 829,0 29 861,0 29 861,0 29 861,0
Välfärdsmiljarder 11 055,0 7 600,0 0,0 0,0 -

Finansiella intäkter 10 505,0 9 808,0 10 243,0 10 645,0

Räntor medelsplacering 481,0 200,0 100,0 0,0
Räntor upplåning
Övriga räntor 30,0 50,0 50,0 50,0
Avkastning pensions- och infrastrukturmedel 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Utdelning aktier/andelar 1 217,0 520,0 520,0 520,0
Borgensavgifter 2 241,0 2 398,0 2 398,0 2 500,0
Ränta utlåning VA SYD/Kommuninvest 848,0 1 140,0 1 675,0 2 075,0
Utdelning pensionsfonden 188,0 0,0 0,0 0,0
Optionsavgift St Bernstorp 0,0

Finansiella kostnader -95,0 -95,0 -95,0 -95,0

Ränta upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga räntekostnader -95,0 -95,0 -95,0 -95,0
Uppräkning Banverksavtalet

Ränta pensionsåtaganden -72,0 -75,0 -75,0 -75,0

Ränta förmåner intjänade 1998- -72,0 -75,0 -75,0 -75,0

(summa finansiella poster) 10338,0 9638,0 10073,0 10475,0
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Bilaga 3 (2)

RESULTATBUDGET Prognos Budget Plan Plan

1000-tal kr   Löpande priser 2019 2020 2021 2022

Driftbudgetens intäkter 221 442,0 225 870,8 230 388,3 234 996,0
Driftbudgetens kostnader -1 177 273,0 -1 267 263,8 -1 313 837,3 -1 355 991,0
Avskrivningar -47 100,0 -47 900,0 -65 000,0 -73 400,0
Verksamhetens nettokostnad -1 002 931,0 -1 089 293,0 -1 148 449,0 -1 194 395,0

Skatteintäkter,netto 694 797,0 748 695,0 823 268,0 866 177,0
Generella statsbidrag 343 636,0 351 894,0 352 700,0 358 349,0
Finansiella intäkter 10 505,0 9 808,0 10 243,0 10 645,0
Finansiella kostnader -167,0 -170,0 -170,0 -170,0

Uppräkning avtal S Stambanan -2 900,0 -2 500,0 -2 500,0 -2 500,0
Årets resultat exkl reavinster 42 940,0 18 434,0 35 092,0 38 106,0

Jämförelsestörande poster

-exploateringsöverskott 30 800,0 16 400,0 8 500,0 0,0
-reavinst fastighetsförsäljning 12 800,0 0,0 0,0 0,0
-utdelning konkurs Svenshögskola 6 000,0

Årets resultat inkl reavinster 92 540,0 34 834,0 43 592,0 38 106,0

FINANSIERINGSBUDGET Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat exkl jämföreslestörande poster 42 940,0 18 434,0 35 092,0 38 106,0
Just ej likviditetspåverkande poster:
  Av- och nedskrivningar 47 100,0 47 900,0 65 000,0 73 400,0
  Periodisering Pendlarstation 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0
  Avsättningar, netto 3 100,0 2 400,0 1 900,0 1 000,0 obs

 Upplösning investeringsbidrag -1 100,0 -1 100,0 -1 100,0 -1 200,0
Förändring kortfristiga fordringar 5 500,0 -1 100,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder -3 200,0 0,0 0,0 0,0
Medel från den löpande verksamheten 95 415,0 67 609,0 101 967,0 112 381,0

INVESTERINGSVERKSAMHET

Bruttoinvesteringar -59 000,0 -211 400,0 -318 800,0 -173 300,0
Investeringsbidrag 7 300,0 7 100,0 1 100,0 1 000,0
Exploateringsverksamhet 32 600,0 16 400,0 8 500,0 0,0
Försäljning fastigheter mm 12 800,0 0,0 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -6 300,0 -187 900,0 -309 200,0 -172 300,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Pensionsmedel, infrastrukturmedel -5 500,0 -5 500,0 -5 500,0 -5 500,0
Lån till VA-Syd/kommuninvest -13 600,0 -25 700,0 -18 300,0 4 800,0
Försäljning fonder (S Stambanan) 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning konkurs Svenshögskola 6 000,0
Bidrag till Trafikverket -76 000,0 -51 400,0
Inlösen medelplacering Trafikverket 76 000,0 51 400,0
Medel från finansieringsverksamheten -13 100,0 -31 200,0 -23 800,0 -700,0

ÅRETS KASSAFLÖDE 76 015,0 -151 491,0 -231 033,0 -60 619,0

Likvida medel vid årets början 277 200,0 353 215,0 201 724,0 -29 309,0
Likvida medel vid årets slut 353 215,0 201 724,0 -29 309,0 -89 928,0
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BALANSBUDGET Bokslut Prognos Budget Plan Plan

TILLGÅNGAR 2018 2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 1 100 700,0 1 126 200,0 1 315 400,0 1 587 500,0 1 682 600,0
Bidrag till statlig infrastruktur 12 900,0 11 825,0 10 750,0 9 675,0 8 600,0
Omsättningstillgångar 545 200,0 619 415,0 474 524,0 248 991,0 193 872,0
(varav likvida medel 31/12) (277 200,0) (221 360,0) (212 650,0) (118 725) (46 500,0)

SUMMA TILLGÅNGAR 1 658 800,0 1 757 440,0 1 800 674,0 1 846 166,0 1 885 072,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 288 200,0 1 380 740,0 1 415 574,0 1 459 166,0 1 497 272,0
(varav resultatutjämningsreserv) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0)
Avsättningar 133 900,0 137 000,0 139 400,0 141 300,0 142 300,0
Långfristiga skulder 57 500,0 63 700,0 69 700,0 69 700,0 69 500,0
(varav förutbetald intäkt) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0)
Kortfristiga skulder 179 200,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0

SUMMA EGET KAPITAL AV-

SÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 658 800,0 1 757 440,0 1 800 674,0 1 846 166,0 1 885 072,0

Soliditet 77,7% 78,6% 78,6% 79,0% 79,4%
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Ett starkare och tryggare Burlöv 
Vi socialdemokrater anser att vår absolut viktigaste uppgift är att 
öka tryggheten för våra kommuninvånare. En stor del i detta är att 
nära samarbeta med Polisen för att bistå dem i deras 
brottsbekämpande arbete. Ingen ska tveka inför att röra sig fritt i 
vår kommun. 

På kommunal nivå handlar det framförallt om att lösa orsakerna till 
otryggheten. Vår absolut starkaste övertygelse som 
socialdemokrater är att ett starkt och jämlikt samhälle som håller 
ihop också är ett tryggt samhälle. I vårt Burlöv ska alla känna sig 
sedda och ingen ska falla mellan stolarna. 

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är en nyckel för att 
inte hamna utanför, och grunden till detta läggs ofta redan i 
förskolan och skolan. Vi vill också slå ett extra slag för en 
meningsfull fritid. Föreningslivet ska få goda förutsättningar för att 
blomstra, och såväl unga som äldre ska känns att det finns platser 
för just dem i kommunen. 

Så skapar vi ett tryggt och inkluderande Burlöv för alla. Många av 
dessa frågor är strategiska och övergripande. För att vi ska lyckas 
krävs en politisk enighet och samsyn i många frågor.  
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Arbete och egen försörjning är nyckeln till ett självständigt liv 
 
Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till att ta makten över sitt liv och känna delaktighet i 
samhället. Att bekämpa arbetslösheten och arbeta för schysta villkor och löner på arbetsmarknaden är 
således bland det viktigaste vi kan göra för att utjämna klassklyftor och bygga ett tryggt och jämlikt 
Burlöv. 
 

• Vi vill fortsätta, och utveckla, kommunens arbetsmarknadsprojekt. De som står längst ifrån 
arbetsmarknaden ska få det stöd de behöver för att komma in i arbete. Resurs Burlöv är ett 
av projekten som vi med facit i hand sett ger enorma resultat såväl för den enskilde som för 
hela familjen. För oss är det att handskas med vårt humankapital på bästa sätt. Genom att 
få behålla resurserna för ekonomiskt bistånd som man hämtar hem i ett aktivt Resurs Burlöv 
kan man fortsätta med projektet och med ytterligare resurser hämta hem ytterligare human 
kapital och dessutom få fler engagerade invånare, elever och förskolebarn. 
 

• Vi vill utveckla samarbetet med näringslivet för att ge såväl små som stora företag möjlighet 
att växa och utvecklas samt ge fler vägar in i arbete för människor utanför arbetsmarknaden. 
Genom tillväxtresan har många fått en möjlighet att växa i sin roll som företagare och fått 
inspiration till nya arbetssätt som ska gagna både företagen och kommunen i framtiden. 
Samtidigt ser vi också att satsningar för Näringslivsfrämjande åtgärder inte skulle få den 
framgång i kommunen som vi tidigare var på väg att bygga upp. Det krävs en samsyn politiskt 
för att man ska lyckas med detta. Inte bara ett enmansspel. Omvärlden kräver annat, 
näringslivet kräver annat, politisk stabilitet som jobbar mot samma mål. Vilket också 
framkommit i det utvecklingsprogram som kommunens KSO deltar i. 
 

• Vi vill tillsammans med näringslivet skapa fler praktikplatser för våra ungdomar så att de tidigt 
får en erfarenhet av arbetslivet därför ser vi att ett samarbete med skolan redan tidigt ger 
vinster i framtiden.  
 

• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För dem som har kommunen som arbetsgivare 
ska heltid vara norm, med möjlighet till deltid utifrån den enskildes önskan. För att vi ska 
lyckas med detta krävs att vi har bra ledare som har förmågan och kompetensen i detta. 
Därför vill vi tillföra medel för att utbilda våra ledare i kommunen. 
 

• SFI, vuxenutbildning och yrkesvux, för att alla ska kunna få de språkkunskaper och färdigheter 
som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden och integreras i samhället. Här vill vi tillföra 
resurser för att kunna genomföra den utbildning som krävs för att bli en självständig och 
självförsörjande individ. Men vi ser också att det kommer att finnas en hel del statsbidrag som 
just handlar om bland annat vuxenbildningsinsatser, språkutveckling. Det är då viktigt att man 
tilldelas eller söker dessa bidrag.   
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En jämlik skola och barnomsorg för alla 
 
I skolan lärs de kunskaper och färdigheter ut som krävs för att förstå hur samhället fungerar och 
förbereder eleverna för det kommande arbetslivet, och grunden för detta läggs ofta redan i förskolan. 
Mindre skillnader i tidig ålder utvecklas ofta till större klyftor och orättvisor senare i livet. En trygg 
skolmiljö är av största vikt för att alla, oavsett bakgrund, ska få samma möjlighet att utvecklas. 
 

• Förskolan är en prioriterad verksamhet. Vi vill ha en förskola för alla som ger möjlighet till 
utveckling, integration och förberedelse inför skolan. En utökad elevpeng ger mer resurser till 
verksamheten. Samtidigt som det också kommer ett statsbidrag för en likvärdig skola både i år 
och under 2020. 
 

• Vi vill arbeta för en likvärdig förskola oavsett om man bor i Arlöv eller Åkarp. Vi vill se mindre 
barngrupper med cirka 15 barn därför vill vi bygga om Svanetorpsskolan till förskola. 
 

• En f-6 skola i Åkarp och en f-9 skola i Kronetorpsområdet är två måsten, som behöver börja 
planeras för att stå klara så snart som möjligt. Genom planerad byggnation ska skolan i Åkarp 
kunna fungera som skola, förskola eller annat för att möte de varierande årskullarna. 
 

• Vi vill arbeta för en trygg skola och förskola och stävja mobbing och trakasserier i ett tidigt 
skede. Här är elevteamet, fältgruppen och skolans samarbete oerhört viktigt. Statsbidrag för 
bland annat lärarassistenter och sommarlovsstöd kan ge ytterligare möjligheter till detta.  
 

• Vi vill skapa en bättre arbetsmiljö i skolan för såväl lärare som elever, så att skolan inbjuder till 
lärande, kreativitet och utveckling. 
 

• Pedagogiskt utbildad personal ska vara en prioritet. 
 

• Lärarna måste avlastas och få tid till planering och utveckling. Genom att utveckla och låta 
fritidshemmen komplettera den ordinarie skolundervisningen ges möjlighet till stöd, läxhjälp, 
integration och en lugnare miljö. 
 

• Skolan och förskolan ska präglas av kreativa närmiljöer som lockar till lek och utveckling, och 
dessutom ger pedagogiska möjligheter till annan form av bildning. 
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En meningsfull fritid skapar trygghet och berikar 
 
Alla ska ges förutsättningar för ett stimulerande fritidsliv. Ingen ska behöva känna sig isolerad och 
utanför samhället. Oavsett om det handlar om aktiviteter och mötesplatser för äldre, eller 
engagemang i någon av Burlövs många föreningar så ska alla känna delaktighet i det Burlöv vi bygger 
tillsammans.  
 

• För såväl kommunens unga som äldre ser vi ett stort behov av trygga mötesplatser där man 
kan finna ett meningsfullt socialt sammanhang. Därför vill vi satsa på allaktivitetshus i såväl 
Arlöv som Åkarp. Södervångsskolan i Åkarp vill vi bygga om till ett allaktivitetshus och bygga 
ett nytt i Arlöv.  
 

• Eldsjälarna inom föreningslivet ska ges goda förutsättningar till att bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Därför vill vi öka bidragen till föreningarna, för möjlighet till gemenskap, 
integration och utveckling. 
 

• Utökade öppettider på biblioteken ger en chans till ännu en mötesplats. 
 

• Vi vill behålla kommunens lägergård i Glimminge Plantering samt bevara och utveckla 
Kronetorps Mölla, den ska vara tillgänglig för alla. 
 

• Vi vill genomföra byggnationen av ett nytt och modernt badhus. 
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En trygg omsorg och socialtjänst, när behoven är som störst 
 
Alla ska känna sig trygga med att välfärden finns där när den behövs som mest. När människan är som 
svagast ska samhället vara som starkast. Alla har rätt till en trygg och givande tillvaro utifrån de olika 
förutsättningar vi alla har i livet. Oavsett om det handlar om en trygg äldreomsorg, stimulerande LSS-
verksamhet eller hjälp i att hantera missbruk eller andra former av ohälsa så ska alla få den hjälp de 
behöver. I Burlöv har alla en plats! 
 

• Vi vill bygga ut dagverksamheten med utökat öppethållande för att skapa naturliga 
mötesplatser för alla. Det ska finnas möjlighet för äldre att kunna äta tillsammans med andra, 
och att de om de önskar slipper sitta ensamma med sina matlådor. Vi måste jobba för att inte 
våra äldre blir undernärda och tappar livsglädjen, bara för att man blivit ensam.  
 

• Platser på kommunens särskilda boenden ska finnas tillgängliga för de som behöver dem. 
Inom LSS vill vi göra en kvalitetsökning och tillför därför medel för detta. 
 

• Vi ser att behovet av skyddat boende ökar, samt att det på sikt väntas öka än mer. Här måste 
vi tillföra medel för att det ska bli en verksamhet som vi kan stå upp för.  
 

• De unga i kommunen som varken arbetar eller studerar ska ha en meningsfull fritid som 
hjälper dem in i arbete eller studier. En möjlighet är samarbete med näringslivet och PEAK. 
 

• Genom att arbeta med digitalisering kan vi förenkla kontakten mellan invånarna och 
kommunen samt snabba på hanteringen av ärenden. En e-hälsostrateg som känner till 
socialtjänst och dess uppgifter skulle på sikt kunna ge mer resurser till nya utvecklingssätt. 
 

• Vi vill vidareutveckla brukarinflytandet inom socialtjänsten. Alla ska ha möjlighet att påverka 
beslut som rör deras eget liv och vardag.  
 

• Utökade åtaganden inom bland annat tillsyn och rådgivning gör att vi tillför medel för detta då 
vi ser att det annars skulle vara svårt att fullfölja dessa. 
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Hållbara bostäder, smidiga kommunikationer och gröna utemiljöer 
 
I Burlöv ska alla känna att det finns boendeformer som passar just dem. I detta arbete är det 
kommunala bostadsbolaget, Burlövs Bostäder AB, ett viktigt verktyg. Därför ser vi inga behov av att 
sälja ut bolaget varken hela eller i delar. Burlöv ska vara lätt att både arbeta och bo i samt ta sig till och 
från på ett smidigt sätt. I takt med att kommunen växer och utvecklas ska vi också se till att utveckla 
kommunen på ett hållbart sätt där inte kommande generationer straffas. Alla ska kunna känna att de 
trivs i vår kommun för lång tid framöver, i den boendeform som själv väljer och som efterfrågas. 
 

• En början mot en fossilfri kommun är att minska på den elförbrukning som Burlövs kommun 
har. Därför vill vi tillföra medel för en ny tjänst som styr- och reglertekniker. På sikt tror vi att 
tjänsten kommer att spara in sig själv ekonomiskt. 
 

• Att fortsätta bytet av belysning i gaturummet är en del av detta arbete därför vill vi tillföra 
medel så att detta kan slutföras.  
 

• Grönområden och vatten ska ha ett stort genomslag i samhällsbilden även när kommunen 
utvecklas och växer. Därför ser vi det som viktigt att genomföra de planer som finns för 
framtiden när det gäller bland annat grönområden, stråk och vatten.  
 

• Genom att planera för kvarteret Hanna skapar vi förutsättningar för det fönster som vi vill att 
omvärlden ska se in i när de kommer till Burlövs C. En förutsättning för att i framtiden locka till 
oss de som reser via tåg eller buss. Den nya tågstationen ska ge bättre resmöjligheter för dig 
som pendlar antingen till eller från Burlöv. 
 

• Vi vill ha en bättre avfallshantering genom införande av en fyrfackslösning så att så mycket 
som möjligt av avfallet går till återvinning. 
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Bilaga 1

Nettokostnader 2018-2020

Nämndernas anslag 2018

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen - KLK -123 499 -122 899 -120 319 -1 250 -1 550 -1 550
Miljö- och byggnämnd -4 569 -4 569 -4 569 -620 -620 -560
Utbildning- och kulturnämnden -572 683 -587 138 -598 494 -1 350 -3 850 -3 850
Socialnämnd -321 077 -316 628 -317 760 -4 937 -9 012 -10 387

TOTALT -1 021 828 -1 031 234 -1 041 142 -8 157 -15 032 -16 347

Budgetmarginal -11 959 -12 542 -13 082 -4 000 -4 000 -4 000
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 0 0 0
Pensionskostnader -63 000 -69 500 -70 500 0 0 0
Interna pensionsavgifter mm 41 076 43 375 45 827 0 0 0
Löneökning -30 530 -51 020 -73 253 0 0 0
Prisutveckling -5 709 -11 418 -17 127 -216 -432 -648
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 0 0 0
Upplösning av investeringsbidrag 1 113 1 135 1 152 13 35 53
Leasingavgifter 1 086 889 781 0 0 0
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 2 773 3 356 3 913 1 000 1 000 1 000
Kapitaltjänst 52 010 52 010 52 010 0 0 0

Nettokostnad totalt -1 039 543 -1 079 524 -1 115 996 -11 360 -18 429 -19 943

Socialdemokraternas förslag Förändring mot framställan 
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Bilaga 2. Beräkning av budgetramar för nämnderna
(tkr)

Kommunstyelsen 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 0 0 0

Förändringar mot 2019: -685 -385 2 195 565 1 165 3 745 1 250 1 550 1 550

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Bredband 350 350 350 350 350 350 0 0 0

EU val (återbet) 350 350 350 350 350 350 0 0 0

Personalfrämjande åtgärd 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärd 200 200 200 200 200 200 0 0 0

Värmekameror 500 500 0 0 0

Beläggningsunderhåll 750 750 0 0 0

2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330 1 330 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Ledarutbildning -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0

Permanenta utökningar:

E-handel 450 450 450 450 450 450 0 0 0

Omföring pga E-handel -550 -550 -550 -550 -550 -550 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärder -200 -200 -200 0 0 0 200 200 200

Räddningstjänst syd, uppräkn. 6 % -260 -260 -260 -260 -260 -260 0 0 0

Samverkan e-arkiv -375 -375 -375 -375 -375 -375 0 0 0

Drift av informationspelare -50 -50 -50 0 0 0 50 50 50

1 tj Projektledare näringsliv -300 0 0 0 300 0 0

1 tj Styr- och reglertekniker, fastighet -600 -600 -600 -600 0 0 0 600 600

1 tj Förvaltare, fastighet -700 -700 -700 700 700 700

Summa ny Budgetram 2020-2022 -124 749 -124 449 -121 869 -123 499 -122 899 -120 319 1 250 1 550 1 550

Miljö- och byggnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Miljö- och byggnämnden -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0
Prisutveckling m.m. 0 0 0
Löneökningar 2019 0 0 0
Budget 2019 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0

Förändringar mot 2019: -620 -620 -560 0 0 0 0 0 0

Tillfälliga anslag:

1 tj projektledare/arkivarier e-arkiv -340 -340 0 0 0 340 340 0

1 tj assistent e-arkiv (projektanställd) -280 -280 0 0 0 280 280 0

0 0 0 0 0 0

Permanenta utökningar 0 0 0 0 0 0

1 tj handläggare arkiv -560 0 0 0 0 0 560

Summa ny Budgetram 2020-2022 -5 189 -5 189 -5 129 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0

Utbildnings- och Kulturnämnden 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 0 0 0

Förändringar mot 2019: -35 648 -52 603 -63 959 -34 298 -48 753 -60 109 1 350 3 850 3 850

Grundskola enl resursfördelning -12 439 -21 919 -29 029 -12 439 -21 919 -29 029 0 0 0
Fritidshem enl resursfördelning -1 780 -2 992 -4 038 -1 780 -2 992 -4 038 0 0 0
Förskola enl resursfördelning -5 294 -7 589 -9 309 -5 294 -7 589 -9 309 0 0 0
Gymnasieskola enl resursfördelning -7 392 -11 021 -12 879 -7 392 -11 021 -12 879 0 0 0
Komvux enl resursfördelning -273 -613 -874 -273 -613 -874 0 0 0
Södervångskolans nya paviljong 130 130 130 130 130 130 0 0 0
Tillfällig utö. Lillevångens paviljon. Fsk 640 640 0 0 0
Effektivisering e-handel 400 400 400 400 400 400 0 0 0

0 0 0
Tillfälliga anslag: 0 0 0
Hyra av lokaler för gymnasieskolan -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0
Permanenta utökningar: 0 0 0
Just. fördelningsnyckeltal i grunskolan -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 0
Justering av anslag till KOMVUX -2 500 -2 500 -2 500 -1 000 0 0 1 500 2 500 2 500
Praktiksamordning med näringsliv -150 -150 -150 -150 -150 -150

Summa ny Budgetram 2020-2022 -574 033 -590 988 -602 344 -572 683 -587 138 -598 494 1 350 3 850 3 850

Socialnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 0 0 0

Förändringar mot 2019: -13 595 -13 221 -15 728 -8 658 -4 209 -5 341 4 937 9 012 10 387

Vård och Äldreomsrog - Åldre enl ny resursfördeln-1 044 -2 535 -3 611 -1 044 -2 535 -3 611 0 0 0
Vård och Äldreomsrog - Yngre enl ny resursfördeln-1 885 -2 656 -4 087 -1 085 -2 656 -4 087 800 0 0
LSS enl ny resursfördelning -2 920 -2 920 -2 920 -893 -893 -893 2 027 2 027 2 027

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Placeringar, barn och unga 0 0 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000
Externa placeringar LSS 2 600 2 600 0 2 600 2 600 0 0 0
Våga projektet 350 350 350 350 350 350 0 0 0
Effektivisering E-handel 150 150 150 150 150 150 0 0 0

Tillfälliga anslag:

SKL -36 -36 0 0 0 0 0

Permanenta utökningar:

Finsam samordningsförbund -170 -170 -170 0 0 0 170 170 170
Alkoholtillstånd/tillsyn, tobak mm -350 -350 -350 -350 -350 -350 0 0 0
Budget och skuldsanering -340 -340 -340 0 0 0 340 340 340
Familjerätt -250 -250 -250 -250 -250 -250 0 0 0
Skyddat boende -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 000 0 0 500 1 500
Resurs Burlöv -1 500 -1 500 -1 500 -1 000 0 0 500 1 500 1 500
Maria Mellersta -150 -150 -150 0 0 0 150 150 150
E-hälso strateg -750 -750 -750 -750 -375 0 0 375 750
Färdtjänst -1 200 -1 200 -1 200 -900 -900 -900 300 300 300
LSS boendeplatser -2 000 -2 000 -2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000
Kvalitetshöjning inom LSS -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Utökat öppettider på mötesplatsen -350 -350 -350 -350 -350 -350

0 0 0
Summa ny Budgetram 2020-2022 -326 014 -325 640 -328 147 -321 077 -316 628 -317 760 4 937 9 012 10 387

Summa ny Budgetram 2020-2022 -1 029 985 -1 046 266 -1 057 489 -1 021 828 -1 031 234 -1 041 142 7 537 14 412 15 787

Kommentarer:

Nämndernas förslag Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställan

Nämndernas förslag Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställan

Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställan

Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställanNämndernas förslag

Nämndernas förslag
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Ekonomisk plan budgetförslag 2020

Bokslut Prognos  Budget Plan Plan

2018 2019 2 020 2 021 2 022

Resultatbudget:

Nettokostnader -897,1 -955,8 -1 039,5 -1 079,5 -1 116,0
Avskrivningar -45,6 -47,1 -47,9 -65,0 -73,4
= Verksamhetens
  nettokostnad -942,7 -1 002,9 -1 087,4 -1 144,5 -1 189,4

Skatter, statsbidrag 986,9 1 027,4 1 064,5 1 096,5 1 129,5
Anpassning befolkningsprognos ,0 30,2 82,5 98,0
Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 0,0 0,0

Förändringar i utjämn.syst ,0 -1,7 -3,0 -3,0
Finansiella poster 12,6 10,4 9,6 10,1 10,5
Uppräkning avtal S Stambanan -5,4 -2,9 -2,5 -2,5 -2,5

Årets resultat 51,4 42,9 20,3 39,0 43,1

Jämförelsestörande poster:

Exploateringsöverskott 17,5 30,8 16,4 8,5 ,0
Reavinst fastighetsförsäljn. 5,7 12,8 ,0 ,0 ,0
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0
Årets resultat inkl jmf-stör 74,6 92,5 36,7 47,5 43,1

Finansieringsbudget:

Årets resultat exkl reavinster mm 51,4 42,9 20,3 39,0 43,1
+ avskrivningar 45,6 47,1 47,9 65,0 73,4
 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 + upplösning investeringsbidrag -,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
+ Avsättning avtal Trafikverket 5,4 2,9 2,5 2,0 1,0
+ Förändring övriga avsättningar ,5 ,1 -,1 -,1 -,1
+ Förändringar skulder 22,1 5,5 -1,1 ,0 ,0
+ Förändring fordringar -6,3 -3,2 ,0 ,0 ,0
Just. ej likviditetspåverkande poster 67,6 52,5 49,2 66,9 74,2
=kassaflöde från den löpande verks. 119,0 95,4 69,5 105,9 117,3

Övrigt:

Nettoinvesteringar -87,2 -51,7 -203,8 -333,2 -279,3
Försäljning mark o fastigheter 10,0 12,8 ,0 ,0 ,0
Exploateringsverksamheten 13,2 32,6 16,4 8,5 ,0
Medelsförvaltningen återinv. -5,7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
Bidrag Trafikverket S Stambanan -76,0 -51,4
Inlösen medelsplacering avtal Trv 76,0 51,4
Lån till VA-Syd -20,0 -17,0 -30,0 -23,0 ,0
Amortering VA-Syd 2,7 3,5 4,2 4,8 4,8
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

Likviditetsförändring 31,9 76,1 -149,2 -242,5 -162,7

Likvida medel

 - vid årets början 245,3 277,2 353,2 204,0 -38,5
 -  vid årets slut 277,2 353,2 204,0 -38,5 -201,2

Upplåningsbehov ca

Socialdemokraternas förslag
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 inkl budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 170,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 400,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 552,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 6 135,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 469,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 4 125,0 4 125,0 4 070,0

Nya ej beslutade 
Tillfällig utökning investeringsbudget KLF 700,0
Utbyggnad fiber 4 450,0 4 250,0 4 500,0
Utbyggnad fiber, inkomst -775,0 -550,0 -500,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara mallan/slutlagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Nya ej beslutade 
Digitalaisera byggarkivet 500,0 500,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 3 210,0

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 1 979,2
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0 400,0

3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 500,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 3 100,0 3 100,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0 1 000,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 000,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 inkl budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 300,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0

3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0

3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -6 909,9

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0

3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 500,0 500,0 500,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 209,0

3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 11 401,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 13 225 Paviljonger Tågarps Etabl 800,0 800,0
3900 91 010 13 224 Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 6 500,0 6 500,0

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 13 220,0 5 248,2 4 268,6

Nya ej beslutade 
Skalskydd, etapp 3 1 500,0 1 500,0
Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 1 000,0
Byte av gatubelysning till LED, 1 500,0
Reklamskyltar, Burlövs kommun 800,0
Uppförande av ny badanläggning 150 000,0 150 000,0
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 inkl budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

Nya ej beslutade 
Bibliotek, meröppet i Arlöv 800,0
Renovering av Södervångskolan till Allaktivitetshus 15 000,0
Inventarier Aktivitetshus/fritidsgård 500,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 1 200,0 15 900,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
7000 92 070 17 701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 1 831,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0
7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknytna förändr 670,1 0,0 670,1 670,1 500,0 500,0 500,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Nya ej beslutade 
Paveljonetablering med anledning av ny skola på Kronetorp 0,0
Kronetorpskola F-9 - byggkostnad 107 000,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 110 000,0

SOCIALNÄMND
8010 92 080 18 701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 478,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0
8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 600,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 1 000,0 1 000,0

Nya ej beslutade 
Arkiv - byte av hyllor 0,0
Verksamhetsanpassning av lokaler 0,0 0,0 0,0
Nytt IFO hus 1 000,0 25 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0

KOMMUNÖVERGRIPANDE
990 00 19 097 IT-utrustning 40250 0,0 0,0 0,0
990 00 19 098 Inventarier kto 40230 0,0 0,0 0,0

summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

KS: Ny f-6 skola i Åkarp 100 000,0 107000,0
KS: Ny förskola, Arlöv 44 000,0 0,0 0,0 22 000,0 22000,0
UKN: Inventarier - Ny förskola, Arlöv 1 200,0 0,0 0,0 1200,0
KS: Ny fritidsgård i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0
UKN: Inventarier - Ny Fritidsgård i Arlöv 1 500,0 0,0 0,0

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0 130 200,0

TOTALT
Kommunstyrelsen - KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0
Miljö- och byggnämnden 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0
Kommunstyrelsen - Kommunteknik och fastigheter 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6
Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 1 200,0 15 900,0 400,0
Barn och utbildning 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 110 000,0
Social 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0
Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0 130 200,0
Oförutsett
TOTALT 319 898,6 -88 130,9 333 729,5 8 016,6 187 420,0 324 723,2 279 298,6
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 inkl budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

varav
Bruttoinvestering 59 047,0 210 249,2 333 773,2 279 798,6
markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 0,0
investeringsbidrag -7 334,8 -6 424,2 -550,0 -500,0
förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 0,0
explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 0,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 8 016,6 187 420,0 324 723,2 279 298,6
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-03 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:356-889

§ 93
Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun2019-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta biblioteksplan 2019—2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner den 24 april 2019, § 51, förslag till biblioteksplan och över-
lämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Nu gällande biblioteksplan antogs av fullmäktige den 19 mars 2018, § 22, att gälla för år 2018.

Enligt 17 § bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 88
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:356-889

§ 88
Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun2019-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta biblioteksplan 2019—2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner den 24 april 2019, § 51, förslag till biblioteksplan och över-
lämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Nu gällande biblioteksplan antogs av fullmäktige den 19 mars 2018, § 22, att gälla för år 2018.

Enligt 17 § bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-11

1/4

DIARIENUMMER

KS/2019:356-889

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun 
2019—2022

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner den 24 april 2019, § 51, förslag till biblioteksplan 
och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Nu gällande biblioteksplan antogs av fullmäktige den 19 mars 2018, § 22, att gälla för år 2018.

Enligt 17 § bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteks-
området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta biblioteksplan 2019—2022 enligt i ärendet redovisat förslag.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-05-11 KS/2019:356-889 2/4

Redogörelse för ärendet
Bibliotekets uppdrag
Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all biblioteks-
verksamhet som vilar på en demokratisk grund. Den säger att var och en har rätt till åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta 
emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av grän-
ser. 

FN:s barnkonvention manifesterar barns lika rättigheter och värde. Varje barn har rätt till yttran-
defrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få 
sin åsikt beaktad. De har rätt till utbildning, information samt rätt till lek och fritid. Barn som 
tillhör en minoritet har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Med anledning av att barn-
rättskonventionen kommer att bli svensk lag 2020 har Burlövs kommun sedan 2018 ytterligare 
förstärkt arbetet med barnperspektiv.

Bibliotekets (både folk- och skolbibliotek) uppdrag formuleras så här i bibliotekslagen från 2014: 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveck-
ling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Biblioteken ska ”främja litte-
raturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” samt biblioteken ska 
”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet.”

Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer 
med annat modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna. 

Unescos skol- och folkbiblioteksmanifest betonar att folk- och skolbibliotekens uppgift är att 
främja läskunnighet, utbildning, kultur och information och främja läs- och skrivkunnighet och 
förmågan att söka information. Tillgången till information är en förutsättning för ett medborgar-
ansvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Skolbiblioteket utformas och utvecklas 
av bibliotekarier, skolledare, lärare och elever utifrån varje skolas behov och arbetssätt.

Elever i grundskola ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Skolverket definierar ett 
skolbibliotek som en ”gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 
elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av 
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan 
därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig 
utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss 
service.”

Skolinspektionen konstaterar att det ”krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett 
kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker 
inte att skolan och eleverna vid behov besöker till exempel ett folkbibliotek i samma kommun. 
Det ska vara möjligt för eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av un-
dervisningen”.

Beskrivning av biblioteksverksamheten i Burlövs kommun
Biblioteksverksamheten i Burlövs kommun består av folk- och skolbibliotek, samt biblioteksverk-
samhet riktade mot de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna i samverkan med andra 
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verksamheter inom kultur och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Skol- och folk-
bibliotek har delvis olika uppdrag och förutsättningar, lyder under delvis olika lagar men är se-
dan 2015 organiserad i samma förvaltning och är underställd utbildnings- och kulturnämnden.

Folkbiblioteken 
Folkbiblioteken i Burlövs kommun består av ett huvudbibliotek i Arlöv, samt en filial i Åkarp som 
också är integrerat skolbibliotek för Dalslundsskolan. Åkarps bibliotek är sedan hösten 2016 
meröppet för att öka tillgängligheten. Folkbibliotekets uppdrag finns formulerat i biblioteksla-
gen.

Skolbiblioteken 
Skolbiblioteken är pedagogiska resurser i undervisningen vid kommunala grundskolor och stöd-
jer och främjar de utbildningsmål som gäller för skolan och i läroplanen. Skolbiblioteket ska ingå 
som ett redskap i det pedagogiska arbetet, utveckla elevernas språk- och läsförmåga samt väcka 
läslust. I Burlövs kommun finns fem bemannade skolbibliotek och tre skolbibliotekarietjänster i 
kommunen. Skolbibliotekens uppdrag finns formulerat i skollagen och ansvaret för skolbiblio-
teksutvecklingen har varje rektor.

Samarbeten
Intrakommunala samarbeten. Bibliotekets ambition är att vara en attraktiv och synlig partner i 
samhället och bidra till att nå målen inom kommunens fyra övergripande målområden för att 
göra Burlövs kommun attraktivt, tillgängligt, hållbart och tryggt. Det uttalade syftet från bibliote-
kets sida är att i dessa samarbeten nå ut med sin verksamhet till kommuninvånarna och särskilt 
till bibliotekets prioriterade målgrupper, dvs barn och unga, personer med annat modersmål än 
svenska och personer med funktionsnedsättningar. 

Samverkan med Kultur i Burlöv, Ungdomsgruppen, Kulturskolan och Bad och anläggningar. Sam-
verkan syftar till att stärka kultur- och fritidsenhetens gemensamma uppdrag och mål inom 
Burlövs kommun. Framför allt kommer samarbetet om mötesplatserna och programverksamhe-
ten i Burlöv mellan Kultur i Burlöv och biblioteket i Åkarp och Arlöv att utvecklas, samt samver-
kan om Kulturgarantin.

Samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek enligt kommunens läsfrämjandeplan. Exempel 
är medietransporter, utställningar, klassbesök, författarbesök och skapande skola.

Samverkan med vuxenutbildningen med grundvux, särvux, gymnasieenheten, komvux, SFI. 

Samverkan med förskolor enligt kommunens läsfrämjandeplan och utifrån projektet Språktrap-
pan. 

Samverkan med socialförvaltningen. Socialförvaltningen samarbetar med folkbiblioteken genom 
bl.a. uppsökande verksamhet, så kallad boken kommer. Här spelar omsorgspersonalen en viktig 
roll som förmedlare och inspiratörer. 

Nationell och regional samverkan. Biblioteken i Burlöv samverkar nationellt genom deltagande i 
Svensk biblioteksförening och andra nationella grupper. Regionalt samverkar folkbiblioteket 
med Kultur Skåne i nätverk på olika nivåer. Delregionalt samverkar folkbiblioteket i Burlöv i 5Yes 
(Staffanstorp, Kävlinge, Svedala, Lomma och Burlöv) och har sedan oktober 2015 gemensam 
katalog och gemensamt låntagarregister med biblioteken i Lomma med dagliga medietranspor-
ter mellan biblioteken i Lomma, Bjärred, Arlöv och Åkarp. Ett ytterligare led i samarbetet mellan 
kommunerna är den gemensamma bibliotekswebbportal som är under uppbyggnad.
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Samverkan med civilsamhället. Biblioteket samverkar med civilsamhället såsom barnavårdscen-
tralerna, studieförbund, föreningar, ideella organisationer, men även med enskilda medborgare. 
Biblioteket tillhandahåller sin lokal och fungerar som infrastruktur och facilitator genom sin 
kompetens, sin teknik, strukturer för marknadsföring och genom att dela med sig av sina nät-
verk. Detta är del av Region Skånes kulturstrategi, den så kallade kulturhustanken för bibliotek. 

Samarbete mellan folk- och skolbibliotek. Det finns idag ett nära samarbete mellan folk- och 
skolbibliotek. Det finns en gemensam läsfrämjandeplan som kontinuerligt uppdateras. Det har 
upprättats ett system för boktransporter mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken vilket resul-
terat i att skolorna och eleverna fått tillgång till ett rikare bokbestånd. Det har inneburit att folk-
bibliotekens ordinarie utbud – såväl som bokpoolen, med dess grupp-klassuppsättningar – har 
nått fler läsare.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2018:336-880

§ 51
Antagande av biblioteksplan 2019-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna biblioteksplan 2019–2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

att överlämna biblioteksplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning

Bibliotekslagen § 17 säger att kommuner och landsting skall anta en plan för biblioteksverksamheten och 
att olika bibliotekshuvudmän ska samverka. Burlövs kommunfullmäktige antog den 17 augusti 2009, § 70, 
Burlövs första biblioteksplan. Föreliggande biblioteksplan är kommunens femte och ska gälla 2019–2022. 

En politiskt antagen biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett 
strukturerat sätt ta tillvara samtliga befintliga biblioteksresurser och stimulera till utveckling.

Burlövs kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet såsom folkbibliotek, skol-
bibliotek och biblioteksverksamhet riktad mot förskola, vuxenutbildning och omsorgen. Den utgår ifrån 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, UNESCOS skol- 
och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen, Skånes regionala biblioteksplan, målen och visio-
nen för Burlövs kommun. Innehållet i den kommande nationella biblioteksstrategin har tagits i beaktning. 
Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten ska ha fram till och med år 2022. Den 
kommer att följas upp i berörda förvaltningar genom årliga verksamhetsplaner och årliga verksamhetsbe-
rättelser.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Biblioteksplan 2019-2022

___
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DIARIENUMMER
KS/2019:356-889 

Biblioteksplan 2019—2022
Antagen av kommunfullmäktge åååå-mm-dd, § xx

1. Inledning
Burlövs kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet såsom folkbibliotek, 
skolbibliotek och biblioteksverksamhet riktad mot förskola, vuxenutbildning och omsorgen. Den 
utgår ifrån artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonven-
tion, UNESCOS skol- och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen, Skånes regionala biblio-
teksplan, målen och visionen för Burlövs kommun. Innehållet i den kommande nationella biblio-
teksstrategin har tagits i beaktning. Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten 
ska ha fram till och med 2022. Den kommer att följas upp i berörda förvaltningar genom årliga 
verksamhetsplaner och årliga verksamhetsberättelser.

2. Målområden för Folkbiblioteken i Burlöv
2.1 Folkbiblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden arbeta för att folkbiblioteken ska vara till-
gängligt och relevant för alla.

Folkbiblioteket är kommuninvånarnas mötesplats och är tillgänglig för alla. Det är en plats som 
bidrar till sammanhållning och gemenskap. Det kan ses som ett samhällets vardagsrum, ett rum för 
upplevelser och för att möta kultur och litteratur. Biblioteken behöver bevara och förstärka sin 
relevans i ett förändrat samhälle. Genom att mer aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för 
samarbeten mellan folkbildningen, ideella och kommunala aktörer kan biblioteksrummet erbjuda 
medborgarna mer allmänkultur. Bibliotekets arbete för att söka upp och nå nya målgrupper behö-
ver stärkas.

Nya medier, ny teknik och ny infrastruktur för information har förändrat förutsättningarna för bibli-
oteken i Sverige, både vad gäller verksamhet, utmaningar och biblioteksrummet. Det fysiska biblio-
tekets roll i samhället har ändrats från boksamling till mötesplats, plats för inspiration, lärande och 
skapande.1  Ett förändrat arbetssätt hänger nära ihop med och stärks av fysisk förändring av rum-
met. 

Bibliotekens roll som öppna offentliga rum och samhälleliga mötesplatser behöver stärkas i Burlöv. 
Sedan 2015 har biblioteket i Åkarp meröppet, vilket innebär att biblioteksrummet är tillgängligt för 
medborgarna även utanför bemannade öppettider. För att öka tillgängligheten till och användning-
en av biblioteksrummet i Arlöv ska det inrätts meröppet även på Arlövs bibliotek att undersökas 
under planperioden. Genom en kompletterande samverkan med Kultur i Burlöv om programverk-
samhet ska medborgarna få ett större utbud av program.

Folk- och skolbibliotek i Sverige håller på att byta klassifikation från SAB-systemet, till det interna-
tionella Dewey-systemet. Arbetet med konvertering till Dewey för både skol- och folkbibliotek ska 
påbörjas under planperioden som ett led i att tillgängliggöra samlingarna på ett bättre sätt.

1 Jochumsen, Skot-Hansen och Rasmusen 2012
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2.2 Litteratur- och läsfrämjande
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden arbeta litteratur- och läsfrämjande på folk-
biblioteken.

Läsfrämjande är ett uttalat uppdrag till folkbiblioteken, ”folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 
och tillgång till litteratur”2. Läsning stödjer språkutvecklingen och är en förutsättning för livslångt 
lärande. Biblioteket ska köpa in och förmedla litteratur och media präglat av mångfald och kvalitet. 
Information och litteratur ska finnas anpassad för barn i olika åldrar, för synskadade och andra 
läshindrade och människor med annat modersmål än svenska – det vill säga bibliotekets prioritera-
de målgrupper. Förmedlingen till dessa prioriterade målgrupper behöver utvecklas och stärkas.

Bibliotekets boksamling ska ses som ett av de verktyg som biblioteket tillhandahåller för att uppfyl-
la uppdraget att tillhandahålla information och litteratur. Genom samarbetet med biblioteken i 
Lomma kommun har tillgången på medier för Burlövs kommuns medborgare ökat. Genom den 
gemensamma katalogen kan låntagarna själva reservera medier som med dagliga transporter leve-
reras till biblioteket i Arlöv och Åkarp. Detta gör att utbudet ökat, men också att användarnas bete-
ende ändras, vilket ställer nya krav på bibliotekspersonalen och arbetet med medierna.

Folk- och skolbibliotek har en gemensam läsfrämjandeplan för barn och unga.

2.3 Informationsteknik/ Digitalisering
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden erbjuda medborgarna datorer och relevan-
ta program på folkbiblioteken.

Ett av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen är att ”verka för att öka kunskapen om hur infor-
mationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”3. Digital 
kompetens är också en nyckel för det livslånga lärandet. I detta finns två uppdrag: dels ska folkbibli-
oteket tillhandahålla datorer och relevanta program till medborgarna och dels ska biblioteket på 
olika sätt förmedla kunskap om hur den digitala tekniken kan användas. Detta uppdrag är starkt 
prioriterat under planperioden.

3. Målområden för skolbiblioteken i Burlöv
3.1 Inrätta förskolebibliotek
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden inrätta förskolebibliotek på samtliga kom-
munala förskolor. Målet är likvärdiga och behovsanpassade förskolebibliotek som främjar språk- 
och läsutveckling för alla barn i kommunen. Förskolebiblioteken ska väcka barnens nyfikenhet att 
upptäcka, läsa och lära, kopplat till läroplanen för förskolor.

I Arlöv finns 10 kommunala förskolor och 3 fristående förskolor, och i Åkarp finns 5 kommunala och 
2 fristående förskolor. Under planperioden vill utbildningsförvaltningen inrätta förskolebibliotek på 
samtliga kommunala förskolor. Förskolebiblioteken kommer att se olika ut beroende på olika förut-
sättningar, men kommer att ha gemensam struktur och central finansiering, samt byggas upp i 
samverkan med folkbiblioteket. Ansvaret för Förskolebiblioteken ligger på förskolecheferna. 

2 Bibliotekslagen §7
3 Bibliotekslagen §7
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3.2 Skolbiblioteken ska vara tillgängliga för alla elever
Målområde: Burlövs kommun ska tillse att det finns en likvärdighet för samtliga skolbibliotek i 
kommunen som ska ta sig i uttryck genom ekvivalent bemanning av biblioteksutbildad personal och 
en fastställd budget per elev är ett mål för planperioden.

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 4  Skolbiblioteket ska 
fungera som ett studierum, där eleven både på och utanför lektionstid kan fördjupa sig inom ett 
ämne tillsammans med andra elever. Därför är det av vikt att bemanningen är täckande under skol-
dagen så att personalen kan vara den resurs som eleverna vänder sig till vid frågor. Skolbiblioteket 
ska symbolisera en demokratisk plats där personer ur alla samhällsskikt, kulturer och tillhörigheter 
möts. Tillgänglighet är en viktig faktor för att möjliggöra dessa möten.

Skolbiblioteket ska ”erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kun-
skap, förståelse, fantasi och glädje.”5 

Folk- och skolbibliotek i Sverige håller på att byta klassifikation från SAB-systemet, till det interna-
tionella Dewey-systemet. Arbetet med konvertering till Dewey för både skol- och folkbibliotek ska 
påbörjas under planperioden som ett led i att tillgängliggöra samlingarna på ett bättre sätt.

3.3 Källkritik och informationskompetens
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden se till att skolbiblioteken arbetar med ele-
vernas digitala kompetens t ex genom undervisning i källkritik och informationssökning eller genom 
digitalt arbete i som del i olika projekt. 

”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kun-
skapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande.”6

Skolbiblioteket är ett stöd för lärare och elever inte minst inom att söka och utveckla kunskap. Det-
ta uppnås genom informationskompetens där man lär sig att söka, hantera och värdera informa-
tion. Skönlitteratur spelar en viktig roll när man ska tolka och förstå sig själv och sin omvärld. Fack-
litteratur samt digitala källor är viktiga för att eleven ska få en helhetsuppfattning. Skolbiblioteks-
personalen har en viktig roll i att guida elever till kunskap och skönlitteratur. Detta gäller särskilt de 
elever som behöver extra stöd och hjälpmedel och skolbiblioteket ska ha stor uppmärksamhet 
kring anpassade medier och hjälpmedel. Skolbiblioteket arbetar inkluderande och hjälper till att 
forma elever till demokratiska medborgare.

3.4 Språklig förmåga och läsupplevelser
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden arbeta med att ge samtliga elever förutsätt-
ningar till läsupplevelser och utveckling av den språkliga förmågan.

Det språkutvecklande arbetet genomsyrar skolbibliotekens hela verksamhet. Dels genom det läs-
främjande arbetet med fokus på läslust och läsupplevelse, dels via arbete med begrepp, textanalys, 
läs- och skrivprojekt etc. Där innefattas också arbete med det sociala språket som påverkar samspel 
och relationsbyggande. 

4 Lgr11, s. 7
5 Unescos skolbiblioteksmanifest 1/2006, s.14
6 Unescos skolbiblioteksmanifest 1/2006, s.13
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Skolbiblioteken har en livaktig verksamhet som främjar läsning där fokus ligger på läslust och 
läsupplevelse. Skolbiblioteket och skolbibliotekarien arbetar aktivt för att utöka elevers och perso-
nals insikt kring hur läsning och läsförmåga bidrar till ett ökat lärande och utökad språkutveckling. 
Förutom att göra medier tillgängliga sker bokprat, läsecirklar, vinter- och sommarboken, utställ-
ningar, författarbesök, boktips via sociala medier och bokblogg. ”En viktig uppgift för skolan är att 
ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självför-
troende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”7

7 Lgr11, s. 9
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-03 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:365-106

§ 94
Godkännande av avtal om gemensam IT-driftsorganisation (gemensam nämnd 1 
IT-drift)

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal för gemensam IT-driftsorganisation enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 19 december 2011, § 138, om avtal om gemensam drifts-
organisation.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i den ge-
mensamma nämnden för gemensam IT-driftsorganisation (IT-nämnden) från och med den 1 mars 2012, 
tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner. I samma ärende godkände fullmäktige avtal om 
gemensam IT-driftsorganisation med underliggande avtal, avtal om gemensam nämnd samt reglemente 
för den gemensamma nämnden.

Kommundirektörerna i respektive kommun fick den 8 november 2018, § 15 i uppdrag av IT-nämnden att 
se över grundavtal och ekonomimodell i syfte att tydliggöra styrningen av IT. 

Den 23 april 2019, § 6, presenterades ett reviderat avtal för gemensam IT-driftsorganisation för nämn-
den, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kommun för under-
tecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveran-
ser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot samarbetskommuner-
na.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkännas av 
kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver fullmäktige dock upphä-
va det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det reviderade avtalet.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 91
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till reviderat avtal om gemensam IT-driftsorganisation
Beslut IT-nämnden 2019-04-23, § 6
Nu gällande avtal, tecknat 2012-03-27
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:365-106

§ 91
Godkännande av avtal om gemensam IT-driftsorganisation (gemensam nämnd 1 
IT-drift)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avtal för gemensam IT-driftsorganisation enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 19 december 2011, § 138, om avtal om gemensam drifts-
organisation.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i den ge-
mensamma nämnden för gemensam IT-driftsorganisation (IT-nämnden) från och med den 1 mars 2012, 
tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner. I samma ärende godkände fullmäktige avtal om 
gemensam IT-driftsorganisation med underliggande avtal, avtal om gemensam nämnd samt reglemente 
för den gemensamma nämnden.

Kommundirektörerna i respektive kommun fick den 8 november 2018, § 15 i uppdrag av IT-nämnden att 
se över grundavtal och ekonomimodell i syfte att tydliggöra styrningen av IT. 

Den 23 april 2019, § 6, presenterades ett reviderat avtal för gemensam IT-driftsorganisation för nämn-
den, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kommun för under-
tecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveran-
ser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot samarbetskommuner-
na.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkännas av 
kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver fullmäktige dock upphä-
va det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det reviderade avtalet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till reviderat avtal om gemensam IT-driftsorganisation
Beslut IT-nämnden 2019-04-23, § 6
Nu gällande avtal, tecknat 2012-03-27
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-13

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:365-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Godkännande av avtal för gemensam IT-
driftsorganisation

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i 
den gemensamma nämnden för gemensam IT-driftsorganisation (IT-nämnden) från och med 
den 1 mars 2012, tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner. I samma ärende god-
kände fullmäktige avtal om gemensam IT-driftsorganisation med underliggande avtal, avtal om 
gemensam nämnd samt reglemente för den gemensamma nämnden.

Kommundirektörerna i respektive kommun fick den 8 november 2018, § 15 i uppdrag av IT-
nämnden att se över grundavtal och ekonomimodell i syfte att tydliggöra styrningen av IT. 

Den 23 april 2019, § 6, presenterades ett reviderat avtal för gemensam IT-driftsorganisation för 
nämnden, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kom-
mun för undertecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att defi-
niera IT-teamets leveranser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas 
upp gentemot samarbetskommunerna.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkän-
nas av kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver full-
mäktige dock upphäva det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det 
reviderade avtalet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avtal för gemensam IT-driftsorganisation enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 19 december 2011, § 138, om avtal om gemen-
sam driftsorganisation.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-05-13 KS/2019:365-106 2/2

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även IT-strateg Charlotte Tapper deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till reviderat avtal om gemensam IT-driftsorganisation
Beslut IT-nämnden 2019-04-23, § 6
Nu gällande avtal, tecknat 2012-03-27

Beslut i ärendet delges

Kävlinge kommun
Staffanstorps kommun
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
 

 2019-04-23 
 5(16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§6 Dnr: SAM 2019/15 

 

ÖÖversyn av avtal för gemensam IT-
driftorganisation  
Beslut 
Samarbetsnämndens beslut 
Samarbetsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Samarbetsnämnden godkänner utökning av IT-nämndens budgetram 2020 med 900 tkr att 
finansieras lika mellan samarbetskommunerna. 
 
Förändringen i tjänsteinnehåll mellan nuvarande och nytt avtal ska vara enligt nedanstående 
tabell: 
Tjänstekomponent Nuvarande avtal Nytt avtal 

Daglig drift  Ingår Ingår 

Avhjälpande av driftstörning  Ingår Ingår 

Förändringar i system                     - Ingår 

Förändringar i driftmiljö                   - Ingår 

Uppgradering av system                   - Ingår 

Uppgradering av driftmiljö                   - Ingår 

Teknisk rådgivning                    - Ingår 

Livscykelhantering av driftmiljö                   - Ingår 

Migreringar                   - Ingår 
 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektörerna fick i uppdrag i § 15/2018 att se över grundavtal och ekonomimodell i syfte 
att tydliggöra styrningen av IT. För uppdraget har kommundirektörerna anlitat Envida AB som 
under ledning av kommundirektörerna fört samtal med ekonomicheferna och IT-beställarna. 
Kommundirektörerna är överens om ett nytt avtal och kommer efter att nämnden informerats 
och godkänt finansieringslösningen underteckna avtalet. 
 
Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveranser 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
 

 2019-04-23 
 6(16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot 
samarbetskommunerna. 
  
Vid sammanträdet framkom önskemål om att ärendet ska kompletteras med en tydlig lista över 
de ärenden som ska ingå i fast pris. Detta redovisas nedan: 
  
IT-tjänster 
Följande tjänster ingår i IT-driftsorganisationens åtagande: 
·       IT-arbetsplats 
·       Utskrift 
·       Servicedesk och tekniker på plats 
·       Unified communication 
·       Lokala trådlösa nätverk 
·       Nätdrift 
·       Systemdrift 
·       Datacentraler 
·       Lagring 
·       Åtkomst 
·       IT-säkerhet 
·       Övervakning 
·       Telefoni 
  
Finansieringen av dessa tjänster ska, i enlighet med nytt avtal om gemensam IT-
driftsorganisation, inkludera alla de kostnader för personal (egen och inhyrd), licenser, 
avskrivningar och övriga kostnader som krävs för drift och normala uppgraderingar samt 
livscykelhantering av tjänsten som sådan. Förändringen i tjänsteinnehåll mellan nuvarande och 
nytt avtal beskrivs i nedanstående tabell. 
Tjänstekomponent Nuvarande avtal Nytt avtal 

Daglig drift  Ingår Ingår 

Avhjälpande av driftstörning  Ingår Ingår 

Förändringar i system                     - Ingår 

Förändringar i driftmiljö                   - Ingår 

Uppgradering av system                   - Ingår 

Uppgradering av driftmiljö                   - Ingår 

Teknisk rådgivning                    - Ingår 

Livscykelhantering av driftmiljö                   - Ingår 

Migreringar                   - Ingår 
  
Tjänsten tjänsteutveckling drivs i projektform, kostnad för fastställs för varje enskilt projekt i 
överenskommelse mellan IT-driftsorganisation och beställare i samarbetskommunernas 
verksamheter. 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
 

 2019-04-23 
 7(16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 
 Översyn av avtal för gemensam IT-driftorganisation, tjänsteskrivelse 
 Samarbetsnämndens beslut § 15/2018 Styra och leda IT-verksamheten 
 Avtal om gemensam IT-drift_190423 

 

Beslutet skickas till  
För verkställighet 
kommundirektörerna i de tre samarbetskommunerna 
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Avtal om gemensam IT-drift sorganisation 

§ 1 Inledn ing 
Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan i detta avtal gemensamt 

betecknade "Samarbetskommunerna") träffar härmed avtal om att på nedan angivna villkor inrätta 

en gemensam IT-driftsorganisation benämnd: IT-teamet. IT-teamet ska bedriva sin verksamhet inom 

den av Samarbetskommunerna gemensamt inrättade nämnd, benämnd Samarbetsnämnden för vissa 
kommuninterna stöd- och servicetjänster (nedan i detta avtal förkortat "Samarbetsnämnden"). 

Samarbetskommunernas IT-verksamheter har genom åren kontinuerligt byggts ut utifrån 

användarnas behov och krav på service och drift. Den utveckling vi ser idag är att IT blir en allt mer 

integrerad del av verksamheten och att digitala tjänster både ökar i antal och tenderar att bli allt mer 

integrerade sinsemellan. Detta innebär att IT-verksamheten måste utvecklas från att vara en 

leverantör av service och drift till att även vara en aktiv partner och ett kompetenscenter som stödjer 

verksamhetens utveckling och digitalisering. Det kommer att bli svårt att som enskild mindre 

kommun kunna klara framtidens IT-krav, både från verksamheterna, andra myndigheter, näringslivet 

och från medborgare. 

Syftet med detta avtal om gemensam IT-driftsorganisation är att utveckla och fördjupa parternas 

samarbete för att bidra till verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Samarbetskommunerna är införstådda med att för att realisera den fulla nyttan av IT-samarbetet 

krävs en samsyn och ett konstruktivt förhållningssätt av alla parter. Samarbetet skall styras av 

gemensamma mål och präglas av förtroende och transparens mellan parterna. IT

driftsorganisationen skall bet raktas som en gemensam angelägenhet för Samarbetskommunerna och 

ansvaret för dess förutsättningar, för att leverera och utvecklas är gemensamt. IT

driftsorganisationen skall, i sin kultur och sitt agerande, utgöra en del av Samarbetskommunerna och 

företräda och balansera samtliga kommuners intressen. 

Genom att samordna de sammanlagda resurserna för och inom nämnda områden för att möta 

Samarbetskommunernas nuvarande och kommande behov, vill vi uppnå högsta möjliga kvalitet, 

effektivitet och servicenivå - utifrån vad resurserna medger. 

Målsättningen är att IT-driftsorganisationen, med egna och/eller externa resurser, skall svara för alla 

de IT-behov i Samarbetskommunerna och dessas kommunala bolag som faller inom ramen för detta 

och/eller underliggande avtal. 
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§ 2 Gemensam må lbild 
En gemensam målbild för IT-samarbetet har tagits fram. Den gemensamma IT-driftsorganisationen 

ska, i samverkan med beställarorganisationen, sträva mot följande: 

• Ansvara för att samarbetskommunernas IT-plattform utvecklas i takt med marknaden, vad 

avser kraven på kostnadseffektivitet, teknik, säkerhet, funktionalitet och användarvänlighet 

• Bevaka och analysera utveckling och trender på IT-området och omsätta dessa i 

utvecklingsplaner som ger ett utökat och utvecklat stöd till verksamheterna 

• Aktivt bidra till utveckling av verksamheterna genom att identifiera, paketera och synliggöra 

nya ideer och möjligheter inom verksamhetsnära IT 

• Kontinuerligt utveckla sina kompetenser och sin organisation för att kunna stödja 

samarbetskommunernas verksamheter med IT-kompetens kopplat till IT-drift, utveckling och 

digitalisering 

• Leverera god service med hög tillgänglighet och korta handläggningstider 

• Aktivt verka för lägre inköpskostnader genom samordning av inköp av IT-relaterade 

produkter och licenser 

§3 Samverkan 
För att Samarbetskommunernas verksamheter ska få förväntade nyttar av den gemensamma IT

driften och för att den gemensamma IT-driftsorganisationen skall kunna fullgöra sitt uppdrag och 

utvecklas krävs strukturer för samordning och styrning. 

Formerna för samverkan skall beskrivas i en samverkansmodell, som beslutas gemensamt av 

parterna. Samverkansmodellen skall beskriva de roller, ansvar, processer, forum och planer som 

ingår i samverkan. Modellen skall reglera samverkan kring utveckling och leverans ur ett operativt 

perspektiv såväl som på längre sikt. 

Respektive Samarbetskommun ska organisera beställarorganisationer där representanter för olika 

verksamhetsdelar ingår. Personal från IT-teamet kan adjungeras till dessa möten för att bistå med 

teknisk kompetens. 

Respektive Samarbetskommun ansvarar för att beskriva sin beställarorganisation, inklusive 

behörigheter kopplat till beställning av IT-tjänster, och tillhandahålla den beskrivningen till IT

driftsorganisationen. 

Kontakter på verksamhetsnivå skall ske redan i planeringsstadiet för att utvecklingsarbetet i 

Samarbetskommunerna ska utvecklas i synergi. 

För att möjliggöra en så effektiv verksamhetsutveckling som möjligt ska IT-beställarfunktionerna 

samordna och prioritera implementeringen gemensamt. 
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§ 4 Verksamhetsområdet 
Med IT-plattform menas allt som omfattar data, telefoni och kringutrustning inom 

Samarbetskommunernas IT-infrastruktur. IT-plattformen beskrivs ytterligare i Bilaga 1. 

Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska på uppdrag av Samarbetskommunernas IT

beställarfunktion: 

• Fullgöra uppgiften av den totala driften och utvecklingen av Samarbetskommunernas 

samlade IT-plattform. Detta ska ske i enlighet med kommunernas styrande dokument: 

o Gemensam verksamhetsplan 

o Strategi för digitalisering 

o lnformationssäkerhetspolicy 

o Systemförvaltningsplaner 

• Ansvara för en kvalitativ, rationell, effektiv och säker hantering av IT i 

Samarbetskommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, 

datorer, servrar, etc.) samt av beställarna kravställda tjänster kopplade till dessa. 

• Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling och verksamhetsnytta med 

hjälp av IT i Samarbetskommunernas förvaltningar och kommunala bolag. 

• Ansvara för Samarbetskommunernas IT-säkerhet. 

• Tillhandahålla teknisk support. 

• I övrigt utifrån direktiv/beställningar svara för drift och utveckling av IT-verksamhetsområdet. 

Ytterligare beställardirektiv kan komma att ges årligen i form av en gemensam verksamhetsplan eller 

per kommun. 

§ 5 Syfte 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska ha som sin huvuduppgift att genom samråd och 

samordning med Samarbetskommunerna bedriva en effektiv verksamhet med en hög kvalitet och 

servicegrad - vilket ska leda till verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Målsättningen är att kommunernas IT-plattform ska vara så likvärdiga som det är möjligt, för att nå 

de grundläggande samordningsvinsterna med en gemensam driftorganisation. 

Beställarorganisationen ska företrädesvis samverka och hitta gemensamma system och funktioner 

som ökar samarbetskommunernas samordningsvinster. 

§ 6 Personal 
Samtlig IT-personal är anställda av Kävlinge kommun och har Kävlinge som placeringsort. 
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§ 7 Budget och finansiering 

Ägandeförhållande avseende hårdvara, mjukvara och infrastruktur 

Samtlig utrustning ingående i Samarbetskommunernas gemensamma IT-plattform ägs av 

Samarbetsnämnden och förvaltas av IT-driftsorganisationen, med samtlig utrustning avses IP

telefonisystem, servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc. 

Mjukvara som krävs för leverans av eller ingår som en komponent i de IT-tjänster IT

driftsorganisationen levererar ägs av Samarbetsnämnden och förvaltas av IT-driftsorganisationen. 

Samarbetsnämnden ansvarar, genom IT-driftsorganisationen, för planering och genomförande av 

nyinvestering i hårdvara och mjukvara enligt ovan. 

Utifrån godkända modeller köper och äger verksamheterna sina egna tillbehör såsom projektorer, 

smartboards, fasta telefoner, faxar, styr- och reglerutrustning etc. 

Samarbetsnämnden ansvarar, genom IT-driftsorganisationen, för att avtal finns upphandlade som 

fyller verksamheternas behov av tillbehör samt för att processer och applikationer som medger enkla 

avrop av behöriga beställare finns på plats. 

Följande ingår inte i Samarbetsnämndens egendom: 

• Fasta anläggningar, som koppar- och fibernät 

• Icke IP-telefonilösningar 

• Mjukvara för verksamhetssystem 

• Lokaler 

• Driftcentraler 

För driftcentraler förlagda till Samarbetskommunernas lokaler ansvarar fastighetsägaren för leverans 

av: 

• Elförsörjning inkl. avbrottsfri kraft (UPS/motsvarande och reservkraft) 

• Brandskydd 

• Kylsystem 

• Fysiskt skydd (lås, larm mm) 

Fastighetsägaren äger rätt att, i enlighet med självkostnadsprincipen, debitera IT-driftsorganisationen 

för hyra av lokaler och tillhörande tjänster. Förhållandet mellan fastighetsägaren och IT

driftsorganisationen regleras i driftavtal. 
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Tjänster 

Den gemensamma IT-driftsorganisationens leverans skall vara uppbyggd och beskriven i form av IT

tjänster. IT-tjänsterna skall utformas och beskrivas enligt gällande standard1 på marknaden och 

omfatta hela IT-driftsorganisationens verksamhet. Beskrivningen av tjänsterna skall tillgängliggöras i 

form av en tjänstekatalog. IT-driftsorganisationen ansvarar för att upprätta och tillgängliggöra 

tjänstekatalogen samt för att denna löpande, dock minst budgetårsvis, uppdateras. Tjänsterna kan 

levereras antingen med IT-driftsorganisationens egna tekniska och personella resurser eller med 

resurser från underleverantörer. Oberoende av leverantörskedjan är IT-driftsorganisationen ansvarig 

för tjänsteleveransen och svarar för underleverantörs leverans som sin egen. 

IT-driftsorganisationen tillhandahåller följande tjänster till samarbetskommunernas verksamheter: 

• IT-arbetsplats: teknisk utrustning och programvaror ingående i den personliga arbetsplatsen 

• Utskrift: skrivare, multifunktionsskrivare och programvaror 

• Servicedesk och tekniker på plats: felanmälan, beställning och teknisk hjälp på distans och på 

plats 

• Kommunikation (Unified communication): programvaror för överföring av ljud, bild och data 

• Nätdrift: drift, underhåll och livscykelhantering av trådbundna nätverk mellan och inom 

kommunerna och kommunernas verksamheter. 

• Trådlösa nätverk: drift, underhåll och livscykel hantering av trådlösa nätverk inom 

kommunerna och kommunernas verksamheter. 

• Systemdrift: drift, underhåll och livscykelhantering av driftmiljöer samt löpande 

uppgraderingar av verksamhetssystem 

• Tjänsteutveckling: stöd till kommunernas verksamheter inom ramen för uppdraget att bidra 

till verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd, exempelvis extraordinära 

förändringar utanför SLA, i IT-plattformen eller arbete inom ramen för verksamhetsprojekt 

Finansiering 

Självkostnadsprincipen gäller för samarbetet. De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden 

och dess verksamheter, då exklusive ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan 

Samarbetskommunerna i enlighet med särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som 

upprättas kring varje verksamhetsområde, se Bilaga 2. 

Tjänsterna IT-arbetsplats, Utskrift, Servicedesk och Kommunikation debiteras per avropad enhet 

enligt gällande prislista. 

För tjänsterna Systemdrift och Trådlösa nätverk skall finnas driftavtal inklusive servicenivåavtal (SLA) 

mellan IT-driftsorganisationen och beställare i samarbetskommunernas verksamheter. Driftavtalet 

reglerar innehållet i tjänsten, servicenivåer och kostnad för driften. Driftavtal löper kalenderårsvis. 

Debitering av Systemdrift och Trådlösa nätverk sker kvartalsvis. 

Driftavtalen skall inkludera kostnader för leveransen av Systemdrift, Trådlösa nätverk och 

bakomliggande (möjliggörande) IT-tjänster. Driftavtalen skall inkludera alla de kostnader för personal 

(egen och inhyrd), licenser och avskrivningar som krävs för drift och normala uppgraderingar av 

verksamhetssystem samt livscykelhantering av tjänsten som sådan. 

1 IT Service Management 
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Tjänsteutveckling drivs i projektform, kostnad för fastställs för varje enskilt projekt i 

överenskommelse mellan IT-driftsorganisation och beställare i samarbetskommunernas 

verksamheter. Debitering av Tjänsteutveckling sker kvartalsvis. 

Budget 

De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden och dess verksamheter, då exklusive 

ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan Samarbetskommunerna i enlighet med 

särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som upprättas kring varje 

verksamhetsområde. 

Samarbetsnämnden skall i budgetprocessen utarbeta förslag till en total budget innehållande 

samtliga kostnader och intäkter för den verksamhet som Samarbetsnämnden ansvarar för. IT

driftsorganisationen skal l upprätta en internbudget innehållande samtliga kostnader och intäkter, 

fördelat per IT-tjänst. 

Samarbetsnämnder bereder underlag för prisuppräkning och investeringsbehov samt eventuell 

utökning av tjänster som påverkar grundavgiften (som delas lika mellan nämnderna) utifrån Kävlinge 

kommuns tidplan. Underlaget förankras av IT-driftschefen med kommunernas ekonomichefer. 

Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun fastställer investeringsbudget och prisuppräkning för 

Samarbetsnämnden i juni månad (med undantag för valår). 

Samarbetsnämnden fattar beslut om budget under oktober månad för nästkommande år. 

Samarbetskommunerna har ett gemensamt yttersta ansvar för nämndens ekonomiska resultat, vad 

avser såväl överskott som underskott. Hantering av eventuella över- och underskott beslutas i 

samband med prognos kvartal 3 och regleras mellan kommunerna under verksamhetsåret. 

I samband med att årsbudgeten fastställs ska samarbetsnämnden anta en plan för granskning 

och uppföljning av den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Denna ska utgå ifrån 

av verksamheten kartlagda risker med tillhörande konsekvensbeskrivning. 

Budgetuppföljning sker kvartalsvis om inget annat beslutas i samarbetsnämnden. 

§ 8 Egendom och försäkring 
Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas för Samarbetsnämndens behov rörande IT

driften ansvarar för att egendomen är försäkrad. För gemensamt ägd egendom ansvarar Kävlinge 

kommun för försäkringsbehovet. Kostnaderna fördelas dock Samarbetskommunerna emellan, vilket 

regleras separat. 

§ 9 Arbetsformer m m 
Vad avser Samarbetsnämndens arbetsformer m m finns bestämmelser härom i reglementet för den 

gemensamma Samarbetsnämnden, bilaga 3, samt i Avtal om gemensam Samarbetsnämnd, bilaga 4. 
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§ 10 Administration och lokaler 
Samarbetskommunerna är överens om att IT-teamet i sitt agerande på ett effektivt sätt ska nyttja 

värdkommunens (eller de andra kommunernas) samlade gemensamma resurser före att bygga ut ny 

egen administrativ organisation eller köpa tjänster externt. Detta förutsätter att dessa resurser finns i 

någon av Samarbetskommunerna. 

Transaktioner mellan Samarbetsnämnden och kommunen/kommunerna ska jämställas med 

egenregisituationen. Samarbetsnämnden betalar/avräknas faktisk kostnad (självkostnad) för utförda 

tjänster. 

Samarbetskommunerna är ense om att Samarbetsnämnden så långt möjligt bedriver sin verksamhet i 

av Samarbetskommunerna ägda lokaler. Vid uthyrning av lokaler till Samarbetsnämnden ska 

hyresnivån utgöras av Samarbetskommunens självkostnad. 

§ 11 Utvärdering/ Uppföljning 
Den gemensamma IT-driftsorganisationens verksamhet ska utvärderas och följas upp. Det åligger 

Samarbetsnämnden att utvärdera verksamheten löpande och rapportera till Samarbetskommunerna. 

Rapporteringen från IT-driftsorganisationen skall redovisas kopplat till samtliga de tjänster IT

driftsorganisationen levererar, detta gäller både de tjänster som avropas direkt av beställare i 

verksamheterna (kärntjänster) och bakomliggande tjänster (möjliggörande tjänster). 

Rapportering från IT-driftsorganisationen skall ske ur perspektiven kvalitet och ekonomisk 

uppföljning. 

Ur kvalitetsperspektivet skall rapporteringen följa vid vart tillfälle vedertagen standard på marknaden 

och beskriva den servicenivå som levereras inom respektive tjänst. Rapportering ur ett 

kvalitetsperspektiv skall ske månadsvis. 

Rapportering för ekonomisk uppföljning sker kvartalsvis. Rapporteringen sker per IT-tjänst samt som 

totalkostnad. Rapportering skall, per IT-tjänst, tydligt utvisa kostnader kopplade till tjänsten fördelat 

på: 

• Personalkostnad, inkl nedlagd arbetstid 

• Kostnader för licenser 

• Kostnader för service- och supportavtal 

• Kapitalkostnader 

• Kostnader för externa resurser, konsulter 

Samlat för IT driftsorganisationen ska periodens utfall även kompletteras med prognostiserad 

avvikelse mot årsbudget. Denna redovisning ska gällande verksamhetens intäkter fördelas per tjänst 

angiven under §6 underrubrik "Tjänster" samt gällande kostnader enligt samma princip som anges 

ovan för IT-tjänster. Vid prognosticerad negativ budgetavvikelse ska förslag till åtgärder för 

budgetbalans skyndsamt arbetas fram och tillställas samarbetsnämnden för beslut. 

Rapportering av genomförd intern kontroll med tillhörande åtgärdsplan tillställs samarbetsnämnden i 

samband med bokslutsrapporteringen. 
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§ 12 Ändringa r och tillägg 
Ändringar i, och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara skriftliga och 

undertecknade av behöriga företrädare. 

§ 13 Avtalets giltighetstid och uppsägning 
Detta avtal gäller (i analogi med avtal om gemensam Samarbetsnämnd) fr o m den 1 juli och tills 

vidare. 

Avtalet revideras minst en gång per mandatperiod eller vid behov. 

Om part ensidigt vill säga upp detta avtal skall det ske skriftligen, varefter avtalet upphör 24 månader 

efter det att uppsägningen kommit motparterna tillhanda. 

Om samtliga parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som träffas 

överenskommelse om. 

I det fall Samarbetskommunerna väljer att avbryta samarbetet ska en avveckling genomföras på 

sådant sätt att Samarbetskommunernas skada minimeras och att gemensamma resurser och skulder 

fördelas i förhållande till gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som under samarbetet. 

Parterna är slutligen överens om att den part som åsamkar extra kostnader för motparterna i 

samband med uppsägning själv skall bära dessa. 

Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall Samarbetskommunerna omgående inleda förhandlingar 

att leda till överenskommelse om avveckling av samarbete i gemensam IT-driftsorganisation. 

§ 14 Tvist 
Tvister rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Detta samarbetsavtal har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav varje part har tagit var 

sitt. 

BURLÖVS KOMMUN 

Lars-Åke Ståhl 

Kommundirektör 

I 

STAFFANSTORPS KOMMUN / 

Per Almström 

Kommundirektör 

2019 

2019 

,,,-
KÄVLINGE KOMMUN ~ / \ 2019 

d~2~ 
Kommundirektör 
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Bi laga 1, IT-plattform 
IT-driftsorganisationens verksamhet skall byggas upp kring IT-tjänster och levereras som IT-tjänster. 

Denna bilaga beskriver de ingående IT-tjänsterna samt de viktigaste ingående komponenterna i dessa 

tjänstern. 

Bilagans syfte är att utgöra ett stöd gällande gränsdragning och ansvarsförhållanden kring IT

tjänsterna. Detaljerade förhållanden rörande respektive IT-tjänst regleras i tjänstebeskrivning, som 

upprättas och tillhandahålls av IT-driftorganisationen, och i driftavtal/SLA, som upprättas av IT

driftsorganisationen i samråd med verksamheten. 

Begreppsdefinitioner 
Kärntjänst 

Möjliggörande tjänst 

En IT-tjänst som tillför en direkt nytta till användaren och som kan 
avropas av samtliga eller utvalda användare. 
En IT-tjänst som saknar användarnytta i sig själv, men nödvändig för 
att den fulla nyttan av en eller flera kärntjänster ska realiseras. En 
möjliggörande tjänst kan ej avropas direkt, utan endast som en 
bakomliggande del i en kärntjänst. 

IT-Tjänst Kategori Ingående komponenter 

Utskrift 

Servicedesk och 
tekniker på plats 

Kommunikation 
(Unified 
communication) 

lokala trådlösa nätverk 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Teknisk utrustning och programvaror ingående i den 
personliga arbetsplatsen, såsom: 

• Fastställda hårdvarukomponenter exempelvis, 
dator, läsplatta eller mobiltelefon 

• Fastställda tillbehör såsom, skärm, mus, 
tangentort, fodral 

• Operativsystem 
• Microsoft office 

• Personalresurser 

• Skrivare 
• Multifunktionsskrivare 

• Tillhörande programvaror 
• Personalresurser 

• Teknisk support på distans, exempelvis via 
telefon, supportportal eller mail 

• Teknisk support på plats 
• Ärendehanteringssystem 
• Beställningsportal 
• Personalresurser 

Programvaror för överföring av ljud, bild och data, 
exempelvis: 

• Telefonkonferens 

• Videokonferens 

• E-post 

• Samarbetsplattformar 

• Personalresurser 

• Accesspunkter 

• Lokal nätverksutrustning 
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Nätdrift 

Systemdrift 

Datacenter 

Åtkomst 

Lagring 
I 

IT-säkerhet 

Övervakning 

Telefoni 

. : : . . .. 

Möjliggörande 
tjänst 

Möjliggörande 
tjänst 

. : : . . .. 

. : : . . .. 

. : : . . .. 

• Programvaror 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

• Nätverk och nätverksutrustning för 
kommunikation inom kommunerna och 
gentemot omvärlden 

• Programvaror 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

Tekniska förutsättningar för drift av 
verksamhetssystem, exempelvis: 

• Servrar 
• Programvaror och licenser för serverdriften 
• Personalresurser 

Fysiska förutsättningar för IT-drift, exempelvis: 

• Serverrum 

• Elförsörjning inkl. avbrottsfri kraft 
(UPS/motsvarande och reservkraft) 

• Brandskydd 

• Kylsystem 

• Fysiskt skydd (lås, larm mm) 

• Personalresurser 

• Programvaror för fjärråtkomst och 
autentisering. 

• Personalresurser 

• Lagringsmedia 

• Programvaror och licenser 

• Personalresurser 
Utrustning, programvaror och tjänster för IT-säkerhet, 
exempelvis: 

• Brandväggar 

• Antivirus 
• Spam-hantering 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

Utrustning, programvaror och tjänster för övervakning 
av IT-tjänster, exempelvis: 

• Övervakningssystem 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

Utrustning, programvaror och tjänster för 
telefoniplattformen, exempelvis: 

• Telefoniserver 
• Telefonisystem 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 
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Bilaga 2, Finansiering 
Bilagans syfte är att reglera principerna för finansieringen av IT-tjänster. Den specifika kostnaden 

som debiteras verksamheten i varje enskilt fall regleras i vid var tid gällande prislista respektive 

driftavtal/SLA. 

IT-Tjänst Finansiering 
IT-arbetsplats 

Utskrift 

Servicedesk och tekniker på plats 

Kommunikation (Unified communication) 

Lokala trådlösa nätverk 

Nätdrift 

Systemdrift 

Datacenter 

Åtkomst 

Lagring 

IT-säkerhet 

Övervakning 

Telefoni 

Debiteras per avropad arbetsplats och arbetsplatstyp 
enligt prislista. 

Debiteras per avropad skrivare eller 
multifunktionsskrivare enligt prislista. 

Debiteras per användarkonto enligt prislista. 

Debiteras per användarkonto enligt prislista. 

Debiteras enligt driftavtal/SLA baserat på antal 
avropade accesspunkter. 

Debiteras kommunvis med en tredjedel av 
driftskostnaden per kommun. 

Debiteras enligt driftavtal per verksamhetssystem. 

Debiteras fördelat på driftavtal för Systemdrift och 
Nätdrift. 

Standardlösning för åtkomst debiteras kommunvis 
med en tredjedel av driftskostnaden per kommun. 

Speciallösningar debiteras per verksamhetssystem i 
enlighet med driftavtal/SLA. 
Debiteras fördelat på driftavtal för Systemdrift. 

Gemensamma säkerhetslösningar debiteras 
kommunvis med en tredjedel av driftskostnaden per 
kommun. 

Speciallösningar debiteras per verksamhetssystem i 
enlighet med driftavtal/SLA. 

Debiteras enligt driftavtal per verksamhetssystem. 

Debiteras kommunvis med en tredjedel av 
driftskostnaden per kommun. 
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Tjänsteutveckling 

Abonnemangs- och samtalskostnader eller 
motsvarande debiteras av operatören till 
verksamheterna. 
Tjänsteutveckling drivs i projektform, kostnad 
fastställs för varje enskilt projekt i överenskommelse 
mellan IT-driftsorganisation och beställare i 
samarbetskommunernas verksamheter innan 
projektstart. 
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KÄVLINGE 
KO-UN 

sr~b~!LiRPs Burlövs kommun 

Avtal om gemensam IT-driftsorganisation 

§ 1 Inledning 

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan i detta avtal gemensamt 
betecknade "Samarbetskommunerna") träffar härmed avtal om att på nedan angivna villkor inrätta en 
gemensam IT-driftsorganisation benämnd: IT-teamet. 
IT-teamet ska bedriva sin verksamhet inom den av Samarbetskommunerna gemensamt inrättade 
nämnd, benämnd Samarbetsnämnden för vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster (nedan i 
detta avtal förkortat "Samarbetsnämnden"). 

Samarbetskommunernas IT-verksamheter har genom åren kontinuerligt byggts ut utifrån 
användarnas behov och krav på service och drift. I framtiden kan vi vänta oss fortsatt utbyggnad och 
därmed ökat behov av service och drift. Det kommer att bli svårt att som enskild mindre kommun 
kunna klara framtidens IT-krav, både från verksamheterna, andra myndigheter, näringslivet och från 
medborgare. 

Syftet med detta avtal om gemensam IT-driftsorganisation, som en verksamhetsdel av den gemen
samma Samverkansnämnden, är att utveckla och fördjupa parternas samarbete för att bidra till 
verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Genom att samordna de sammanlagda resurserna för och inom nämnda område för att möta 
Samarbetskommunernas nuvarande och kommande behov vill vi uppnå att säkerställa högsta möjliga 
kvalitet, effektivitet och servicenivå som efterfrågas - utifrån vad resurserna medger. 

Målsättningen är att IT-driftsorganisationen skall komma att, då med egna och/eller externa resurser, 
svara för alla de IT-behov i Samarbetskommunerna som faller inom ramen för detta och/eller 
underliggande avtal. 

§ 2 Gemensam målbild 

En gemensam målbild för IT-samarbetet har tagits fram. 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska sträva mot följande: 

• Svara mot omvärldskraven 
• Fortsatt god service - korta handläggningstider 
• Hög tillgänglighet 
• Gemensam och god teknisk plattform 
• Stabil drift - ökad säkerhet 
• Större inköpsvolymer - billigare licenser och hårdvara 
• Bättre arbetsmiljö för IT-personalen 
• Djupare kompetens - större specialisering 

§ 3 Verksamhetsområdet 

Med IT-plattform menas allt som omfattar data, telefoni och kringutrustning inom 
Samarbetskommunernas infrastruktur. 
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Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska på uppdrag av Samarbetskommunernas IT
beställarfunktion: 

Fullgöra uppgiften av den totala driften och utvecklingen av Samarbetskommunernas 
samlade IT-plattform. Detta ska ske i enlighet med kommunernas framtagna IT-dokument. 
Verka för en kvalitativ, rationell, kostnadseffektiv och säker hantering av IT i Samarbets
kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer, 
servrar, etc.) samt av beställarna kravställda tjänster kopplade till dessa. 
Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling och verksamhetsnytta med 
hjälp av IT i Samarbetskommunernas förvaltningar och kommunala bolag. 
Samarbeta kring och svara för Samarbetskommunernas IT-säkerhet. 
Tillhandahålla teknisk support. 
I övrigt utifrån direktiv/beställningar svara för drift och utveckling av verksamhetsområdet. 

Ytterligare beställardirektiv kommer att ges årligen. 

§ 4 Syfte 

Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska ha som sin huvuduppgift att genom samråd och 
samordning med Samarbetskommunerna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med en så hög 
kvalitet och servicegrad som möjligt - vilket ska leda till verksamhetsnytta och 
verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Målsättningen är att kommunernas IT-plattform ska vara så likvärdiga som det är möjligt, för att nå 
de grundläggande samordningsvinsterna med en gemensam driftorganisation. 

§ 5 Personal- och nämndsansvar 

I organisationsschemat nedan framgår personalansvar och nämndsansvar. 

Gemensam 
Samarbetsnämnd 

Politisk representation 
2+2+2 ordinarie ledamöter 

2+2+2 ersättare 

• • • 
Kommu~direktör 

Ekonomi- & IT-chef 

Chef IT-driftsorganisation 

IT-personal 
i gemensamma IT-driftsorganisationen 

• 
: = nämndsansvarig 
• chef 

= personalansvarig 
chef 
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§ 6 Personal 

Samtlig IT-personal blir anställda av Kävlinge kommun och har Kävlinge som placeringsort. 
Anställningstid och övergångsbestämmelser för personal regleras i ett separat underavtal. 

§ 7 Budget och finansiering 

Ägandeförhållande avseende hårdvara, mjukvara och infrastruktur 
Ägandet av arbetsplatsdatorer kvarstår i respektive Samarbetskommun. Den gemensamma 
Samarbetsnämnden hyr sedan arbetsplatsdatorer av Samarbetskommunerna. Det samma gäller IP
telefonisystem, servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc resurser som i dag 
finns i respektive Samarbetskommun. 

Nyinvesteringar i servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc görs av 
Samarbetsnämnden och ägs av nämnden. 

Mjukvara kopplat till bastjänsten och centrala system ägs av respektive Samarbetskommun framtill 
att ingångna avtal upphör. Samarbetsnämnden blir vid nytecknade ny avtalspart för Samarbets
kommunerna. 

Utifrån godkända modeller köper och äger verksamheterna sina egna tillbehör såsom skrivare, 
kopiatorer, projektorer, smartboards, telefoner, faxar, mobiltelefoner, styr- och reglerutrustning etc. 

Följande ingår inte i Samarbetsnämndens egendom 
Fasta anläggningar, som koppar- och fibernät 

- Icke IP-telefonilösningar 
Mjukvara för verksarnhetssystem 

Tjänster 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen tillhandahåller tjänster och service i tre olika nivåer: 

1. Bastjänst: En tjänst som avser olika typer av arbetsstationer med ett i förväg definierat innehåll. 

2. Drift av verksarnhetssystem: Mellan IT-teamet och systemägare upprättas ett avtal där service, 
support och tillgänglighetsfrågor regleras. 

3. Kommunspecifika projekt: Avser projekt som enskild Samarbetskommun eller flera Samarbets
kommuner vill genomföra. 

Finansiering 

Bastjänsten finansieras med en kostnad per arbetsplats och nivån ska vara lika stor oberoende av i 
vilken av Samarbetskommunerna arbetsplatsen finns. Bastjänsten betalas månadvis. 

Drift av verksarnhetssystem: Senast 1 januari 2013 ska samtliga systemägare för de större 
verksarnhetssystemen ha upprättat driftavtal med IT-teamet. Fram till dess finansieras driften av 
verksarnhetssystemen genom anslag från respektive Samarbetskommun. Anslag och betalning av 
tjänster sker månadsvis. 

Kommunspecifika projekt: Finansiering och betalningsplan fastställs i samband med projektets 
godkännande. 
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Budget 
De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden och dess verksamheter, då exklusive 
ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan Samarbetskommunerna i enlighet med 
särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som upprättas kring varje verksamhets
område. 

Samarbetsnämnden skall i budgetprocessen utarbeta förslag till en total budget innehållande samtliga 
kostnader och intäkter för den verksamhet som Samarbetsnämnden ansvarar för, varefter, då efter 
samråd mellan Samarbetskommunerna om nästkommande års bidrag för Samarbetsnämndens 
verksamhet. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun fastställer budget för Samarbetsnämnden. 

Samarbetskommunerna har ett gemensamt yttersta ansvar för nämndens ekonomiska resultat, vad 
avser såväl överskott som underskott. Eventuella över- och underskott förs över i sin helhet till 
kommande budgetår. 

För det fall förutsatt kostnadsutveckling skulle väsentligen komma att avvika från vad parterna har 
förutsatt eller andra förhållanden bedöms påkalla revideringar av avtalsinnehållet äger envar part, 
genom dess respektive kommunstyrelse, rätt att begära omförhandling av innehållet i detta avtal. 

§ 8 Egendom och försäkring 

Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas för Samarbetsnämndens behov rörande IT
driften skall se till att egendomen är försäkrad. För gemensamt ägd egendom svarar Kävlinge 
kommun för försäkringsbehovet. Kostnaderna fördelas dock Samarbetskommunerna emellan, vilket 
regleras separat. 

§ 9 Arbetsformer m m 

Vad avser Samarbetsnämndens arbetsformer m m finns bestämmelser härom i reglementet för den 
gemensamma Samarbetsnämnden, bilaga A, samt i Avtal om gemensam Samarbetsnämnd, bilaga B. 

§ 10 Administration och lokaler 

Samarbetskommunerna är överens om att IT-teamet i sitt agerande på ett effektivt sätt ska nyttja 
värdkommunens (eller de andra kommunernas) samlade gemensamma resurser före att bygga ut ny 
egen administrativ organisation eller köpa tjänster externt. Detta förutsätter att dessa resurser finns i 
någon av Samarbetskommunerna. 

Transaktioner mellan Samarbetsnämnden och kommunen/kommunerna ska jämställas med egenregi
situationen. Samarbetsnämnden betalar/avräknas faktisk kostnad (självkostnad) för utförda tjänster. 

Samarbetskommunerna är ense om att Samarbetsnämnden så långt möjligt bedriver sin verksamhet i 
av Samarbetskommunerna ägda lokaler. Vid uthyrning av lokaler till Samarbetsnämnden ska 
hyresnivån utgöras av Samarbetskommunens självkostnad. 
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§ 11 Beställarorganisation och beställarfunktion 

Respektive Samarbetskommun ska organisera beställarorganisationer där representanter för olika 
verksamhetsdelar ingår. Personal från IT-teamet kan adjungeras till dessa möten för att bistå med 
teknisk kompetens. 

i Beställarorganisation i 
: Kävlinge : 
' ' l Bestående av olika representanter : 
: __ från de olika förvaltningsdelama __ : 

• • • 
r·s-~~iii,i~-;~~g~~i~;i;~-~-i .•••••• r --------ir~b~~-täi,~r1~~kti~~---------\ •••••• r i~~iiii,~-;~~g~~i~;i;~-~-1 
! Staffanstorp : : Staffanstorp Kävlinge Burlöv : Burlöv , 
I I ~ - ------------ - - - --•..-------- - -------• - - -- - -

1 
I 

: Bestående av olika representanter i • 1 Bestående av olika representanter 1 
: __ från de olika förvaltningsdelarna __ i : : __ från de olika förvaltningsdelarna __ J 

• • 

IT-driftschef 

IT-DRIFTSORGANISATION 

Kontakter på verksamhetsnivå bör ske redan i planeringsstadiet för att utvecklingsarbetet i 
Samarbetskommunerna ska utvecklas i synergi. 

För att möjliggöra en så effektiv verksamhetsutveckling som möjligt ska [T-beställarfunktionerna 
samordna och prioritera implementeringen gemensamt. 

§ 12 Utvärdering/ Uppföljning 

Den gemensamma IT-driftsorganisationens verksamhet ska utvärderas och följas där kundernas 
upplevelse av support och drift är särskilt prioriterade områden vid uppföljningen. 
Det åligger Samarbetsnämnden att utvärdera verksamheten löpande och rapportera till 
Samarbetskommunerna. 

§ 13 Ändringar och tillägg 

Ändringar i, och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara skriftliga och 
undertecknade av behöriga företrädare. 

§ 14 Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Detta avtal gäller (i analogi med avtal om gemensam Samarbetsnämnd) from den 1 mars 2012 och 
tills vidare. 

Om part ensidigt vill säga upp detta avtal skall det ske skriftligen, varefter avtalet upphör 24 månader 
efter det att uppsägningen kommit motparterna tillhanda. 

Om samtliga parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som träffas 
överenskommelse om. 
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I det fall Samarbetskommunerna väljer att avbryta samarbetet ska en avveckling genomföras på 
sådant sätt att Samarbetskommunernas skada minimeras och att gemensamma resurser och skulder 
fördelas i förhållande till gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som under samarbetet. 

Parterna är slutligen överens om att den part som åsamkar extra kostnader för motparterna i samband 
med uppsägning själv skall bära dessa. 

Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall Samarbetskommunerna omgående inleda förhandlingar 
att leda till överenskommelse om avveckling av samarbete i gemensam IT-driftsorganisation. 

§ 15 Tvist 

Tvister rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Detta samarbetsavtal har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav varje part har tagit var 
sitt. 

Kävlinge den jio/3 -JO Q_ Staffanstorp den ~ I / 5 2 Il I 2- ,, '}. I 
Burlöv den x_ / J - :tu l 1-

I I I 

KÄVLINGE KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN BURLÖVS KOMMUN 
För Kommunstyrelsen För Kommunstyrelsen För Kommunstyrelsen 

~~~\ ~v--·· -
~ 

Pia Almström Michael Sandin 
Kommunstyrelsens ordf Kommunstyrelsens ordf 

//~~ '1' /1~ C L C/{ ~ l t !/ea 
Mikael Persson nga1 ll Hell erg _ Carin Hillåker 
Kommundirektör Kommundirektör Kommundirektör 

6 (6) 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-03 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:180-003

§ 95
Antagande av reglemente för samarbetsnämnd 1 - IT-drift

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift, enligt i ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 
1 juli 2019, samt att reglemente, antaget den 19 december 2011, § 138, därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Samarbetsnämnd 1 IT-drift föreslog den 14 februari 2019, § 2, att föreslå kommunfullmäktige i Kävlinge, 
Staffanstorp och Burlöv att godkänna förslag till nytt reglemente för samarbetsnämnden, då det är ny 
mandatperiod och nämnden ska ta upp sitt reglemente för översyn.

Det nuvarande reglementet antogs den 19 december 2011, § 138, av kommunfullmäktige i Burlövs kom-
mun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-driftsorganisation. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 92
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:180-003

§ 92
Antagande av reglemente för samarbetsnämnd 1 – IT-drift

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift, enligt i ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 
1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Samarbetsnämnd 1 IT-drift föreslog den 14 februari 2019, § 2, att föreslå kommunfullmäktige i Kävlinge, 
Staffanstorp och Burlöv att godkänna förslag till nytt reglemente för samarbetsnämnden, då det är ny 
mandatperiod och nämnden ska ta upp sitt reglemente för översyn.

Det nuvarande reglementet antogs den 19 december 2011, § 138, av kommunfullmäktige i Burlövs kom-
mun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-driftsorganisation. 

___

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-04

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:180-003

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Matilda Wennberg 
Telefon: 040-625 60 48 
E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift

Sammanfattning
Samarbetsnämnd 1 IT-drift föreslog den 14 februari 2019, § 2, att föreslå kommunfullmäktige i 
Kävlinge, Staffanstorp och Burlöv att godkänna förslag till nytt reglemente för samarbetsnämn-
den, då det är ny mandatperiod och nämnden ska ta upp sitt reglemente för översyn.

Det nuvarande reglementet antogs den 19 december 2011, § 138, av kommunfullmäktige i Bur-
lövs kommun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-
driftsorganisation. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift, enligt i ärendet redovisat förslag, att träda i 
kraft den 1 juli 2019.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente

Beslut i ärendet delges

Samarbetsnämnd 1 IT-drift
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2019:XX

1/5
DIARIENUMMER
KS/2019:180-003 

Reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift
Antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun XXXX-XX-XX, § X
Antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun XXXX-XX-XX, § X
Antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun XXXX-XX-XX, § X

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan benämnda samarbetskom-
munerna) har ingått överenskommelse om olika samarbeten i form av gemensamma nämnder. En 
nämnd har bildats för IT-drift.

Kävlinge kommun ska vara värdkommun och samarbetsnämnden ska utgöra del av och ingå i Käv-
linge kommuns politiska organisation. 

För samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om kommunala nämnder 
även detta reglemente samt mellan samarbetskommunerna ingångna avtal.

Nämndens verksamhet
§ 1 Samarbetsnämndens uppgifter
Samarbetsnämnden ska ha till uppgift att svara för drift och skötsel av olika kommuninterna stöd- 
och servicefunktioner inom IT.

§ 2 Samarbetsnämndens ansvar
Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för 

att informera om verksamheten och samarbetsnämndens arbete såväl internt som externt, och att 
lämna respektive kommunstyrelse biträde i central informationsverksamhet, 

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete,

att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,

att verka för att uppnå en dialog med brukare av samarbetsnämndens tjänster,

att såsom personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lag 
(2018:218) svara för de personuppgifter som nämnden behandlar och enligt arkivlagen svara för 
att nämndens handlingar arkiveras,

att avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras av kommunfullmäk-
tige eller kommunstyrelsen i samarbetskommunerna,

att underhålla och förvalta sin egendom,

att fastställa egen delegationsordning,

att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11—14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet,
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BURLÖVS KOMMUN KS/2019:180-003 2/5

att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna överlämnas till samar-
betsnämnden.

Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde, och äger med för samarbetskommunerna bindande verkan träffa förlikning 
eller anta ackord.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige
Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje tidpunkt gällande författ-
ningar, besluta i de ärenden som rör samarbetsnämndens verksamhetsområde.

Samarbetsnämndens arbetsformer
§ 4 Sammansättning
Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunfullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige i Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.

Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser ordförande och vice ord-
förande.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam-
manträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda turordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte tjänstgör. De har 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 6 Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan parti-
erna.

§ 7 Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, ska snarast 
anmäla det till samarbetsnämndens sekreterare för inkallande av ersättare. Den ersättare kallas 
som står i tur att tjänstgöra enligt turordningslistan och som inte redan kallats in.
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§ 8 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får samarbetsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersät-
taren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 9 Tidpunkt för sammanträden
Samarbetsnämnden sammanträder på dag och tid som samarbetsnämnden bestämmer.

Därutöver ska samarbetsnämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär det 
eller när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att handlägga.

§ 10 Kallelse till sammanträden
Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen ska vara skriftlig och inne-
hålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslis-
tan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta 
ledamoten göra detta.

§ 11 Ordförande
Det åligger ordförande att mellan samarbetsnämndens sammanträden företräda nämnden och att 
i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess verksamhet.

Ordförande ska främja samverkan mellan samarbetsnämnden och samarbetskommunernas övriga 
nämnder.

§ 12 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Om ordförande är förhindrad att justera protokollet äger samarbetsnämnden rätt att utse en ersät-
tare.

Tillkännagivande om protokoll ska anslås på de officiella anslagstavlorna i samtliga samarbetskom-
muner.

§ 13 Reservation
En reservation ska vara personlig och ska anmälas före sammanträdets slut.
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska le-
damoten göra det skriftligt. Reservationen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för ju-
stering av protokollet.

§ 14 Förvaltningsorganisation
Kommundirektören i värdkommunen är nämndansvarig chef för samarbetsnämndens verksamhet.

§ 15 Närvarorätt
Kommundirektörerna i respektive samarbetskommun har rätt att närvara vid samarbetsnämndens 
sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Samarbetsnämnden 
kan medge att andra anställda får närvara vid sammanträden.

Kommunstyrelsens presidium i samtliga samarbetskommuner får närvara vid samarbetsnämndens 
sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 16 Arbetsformer i övrigt
Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i detta reglemente.

Övrigt
§ 17 Delgivning
Behörig att motta delgivning på samarbetsnämnden vägnar är ordförande eller annan som samar-
betsnämnden bestämmer.

§ 18 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samarbetsnämnden ska undertecknas på 
sätt som nämnden bestämmer.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda
Respektive samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i samar-
betsnämnden enligt respektive samarbetskommuns gällande bestämmelser om ersättning till för-
troendevalda.

§ 20 Revision
Samarbetskommunerna utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt biträde från, av 
värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.

Frågan om ansvarsfrihet för samarbetsnämnden ska prövas av fullmäktige i samtliga samarbets-
kommuner.

Det är bara fullmäktige i den samarbetskommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvars-
frihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

§ 21 Diarieföring
Ärenden som inkommer till samarbetsnämnden ska, på samarbetsnämndens ansvar, diarieföras ut-
an onödigt dröjsmål.

______________________________________
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På Burlövs kommunfullmäktiges vägnar

Fredrik Jörgensen
Ordförande Rickard Brinck

Kommunjurist

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift
Beslutsorgan Kommunfullmäktige i respektive samarbetskommun
Antagen 20xx-xx-xx, § xx (Kävlinge)

20xx-xx-xx, § xx (Burlöv)
20xx-xx-xx, § xx (Staffanstorp)

Diarienummer KS/2019:180-003
Beslutad med stöd av 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
Kungjord 20xx-xx-xx (Burlöv)
Ikraftträdande 2019-07-01
Historik Ersätter reglemente antaget av Kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2011-12-19, § 138 (KS/2011:260)
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 

2019-02-14 
5(8) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§2 Dnr: SAM 2019/4 

Reglemente för samarbetsnämnd 1 
Beslut 
Samarbetsnämndens förslag 
Samarbetsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Kävlinge, Staffanstorp och Burlöv godkänna förslag 
till nytt reglemente enligt bilaga. Det nya reglementet ska börja gälla den 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom det är ny mandatperiod ska nämnden ta upp sitt reglemente för översyn. Nu gällande 
reglemente är från år 2012. 

I bilaga finns dels det nu gällande dokumentet dels förslag till nytt reglemente där delarna som ändras 
är markerade med gul färg. 

Det som har ändrats är den inledande texten i § 1 om nämndens uppgifter, för att förtydliga 
nämndens ansvarsområde. I § 2 har texten om behandling av personuppgifter ändrats med anledning 
av ny lagstiftning (GDPR). I § 5 om ersättarnas tjänstgöring har texten omarbetats för att tydliggöra 
vem som ska ersätta när en ledamot inte är närvarande vid sammanträdet. Dessutom har språket i 
dokumentet i några fall moderniserats. 

Vid sammanträdet diskuterades om andra stycket är korrekt i § 6 En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra. Nämndsekreterare fick i uppdrag att undersöka detta och har sedan kommit fram till att 
meningen istället ska vara En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. Motsvarande skrivning finns idag i Kävlinge kommuns 
övriga nämnders respektive reglemente. Skrivningen följer också rekommendationen i Sveriges 
kommuner och landstings skrift "Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala 
bedömningar. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för samarbetsnämnd 1, tjänsteskrivelse
Förslag till nytt reglemente för samarbetsnämnd 1
Nu gällande reglemente för Samarbetsnämnd 1
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Beslutet skickas till  
För verkställighet 
Kommunstyrelsen i Kävlinge 
Staffanstorps kommun 
Burlövs kommun 
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(2019-xx-xx) 

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 1 

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan 
benämnda samarbetskommunerna) har ingått överenskommelse om olika 
samarbeten i form av gemensamma nämnder. En nämnd har bildats för IT-drift. 

Kävlinge kommun ska vara värdkommun och samarbetsnämnden ska utgöra 
del av och ingå i Kävlinge kommuns politiska organisation.  

För samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om 
kommunala nämnder även detta reglemente samt mellan 
samarbetskommunerna ingångna avtal. 

Nämndens verksamhet 

§ 1 Samarbetsnämndens uppgifter
Samarbetsnämnden ska ha till uppgift att svara för drift och skötsel av olika
kommuninterna stöd- och servicefunktioner inom IT.

§ 2  Samarbetsnämndens ansvar
Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för

att informera om verksamheten och samarbetsnämndens arbete såväl internt 
som externt, och att lämna respektive kommunstyrelse biträde i central 
informationsverksamhet, 

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete, 

att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 

att verka för att uppnå en dialog med brukare av samarbetsnämndens tjänster, 

att såsom personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och 
kompletterande lag (2018:218) svara för de personuppgifter som nämnden 
behandlar och enligt arkivlagen svara för att nämndens handlingar arkiveras, 

att avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i samarbetskommunerna, 
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att underhålla och förvalta sin egendom, 
 
att fastställa egen delegationsordning, 
 
att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11-14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, 
 
att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna 
överlämnas till samarbetsnämnden, 
 
Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde, och äger med för 
samarbetskommunerna bindande verkan träffa förlikning eller anta ackord. 
 

§ 3   Delegering från kommunfullmäktige  
Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje 
tidpunkt gällande författningar, besluta i de ärenden som rör 
samarbetsnämndens verksamhetsområde.  
 
 

Samarbetsnämndens arbetsformer 

§ 4   Sammansättning 
Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. 
 
Kommunfullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare. 
Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare. 
Kommunfullmäktige i Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.  
 
Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser 
ordförande och vice ordförande.  
 

§ 5   Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de 
tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda turordningen. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte 
tjänstgör. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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§ 6   Avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 

§ 7   Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträde, ska snarast anmäla det till samarbetsnämndens sekreterare för 
inkallande av ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra enligt 
turordningslistan och som inte redan kallats in. 
 

§ 8   Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får samarbetsnämnden utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 

Sammanträden 

§ 9   Tidpunkt för sammanträden 
Samarbetsnämnden sammanträder på dag och tid som samarbetsnämnden 
bestämmer. 
 
Därutöver ska samarbetsnämnden sammanträda när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det eller när ordföranden anser att det behövs.  
 
Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att 
handlägga. 
 

§ 10  Kallelse till sammanträden 
Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar 
före sammanträdesdagen.  
 
Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 
 

§ 11    Ordförande 
Det åligger ordförande att mellan samarbetsnämndens sammanträden 
företräda nämnden och att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta 
reglemente ha tillsyn över dess verksamhet. 
 
Ordförande ska främja samverkan mellan samarbetsnämnden och 
samarbetskommunernas övriga nämnder. 
 

§ 12   Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 
 
Om ordförande är förhindrad att justera protokollet äger samarbetsnämnden 
rätt att utse en ersättare. 
 
Tillkännagivande om protokoll ska anslås på de officiella anslagstavlorna i 
samtliga samarbetskommuner. 
 

§ 13   Reservation 
En reservation ska vara personlig och ska anmälas före sammanträdets slut. 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Reservationen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
 

§ 14   Förvaltningsorganisation 
Kommundirektören i värdkommunen är nämndansvarig chef för 
samarbetsnämndens verksamhet.  
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§ 15   Närvarorätt  
Kommundirektörerna i respektive samarbetskommun har rätt att närvara vid 
samarbetsnämndens sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna 
men inte i besluten. Samarbetsnämnden kan medge att andra anställda får 
närvara vid sammanträden. 
 
Kommunstyrelsens presidium i samtliga samarbetskommuner får närvara vid 
samarbetsnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten. 
 

§ 16  Arbetsformer i övrigt 
Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i 
detta reglemente. 
 

Övrigt 

§ 17   Delgivning 
Behörig att motta delgivning på samarbetsnämnden vägnar är ordförande eller 
annan som samarbetsnämnden bestämmer. 
 

§ 18   Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samarbetsnämnden ska 
undertecknas på sätt som nämnden bestämmer. 
 

§ 19   Ersättning till förtroendevalda 
Respektive samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter 
och ersättare i samarbetsnämnden enligt respektive samarbetskommuns 
gällande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 
 

§ 20   Revision 
Samarbetskommunerna utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt 
biträde från, av värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för samarbetsnämnden ska prövas av fullmäktige i 
samtliga samarbetskommuner. 
 
Det är bara fullmäktige i den samarbetskommun som valt personen i fråga som 
vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.   
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§ 21   Diarieföring
Ärenden som inkommer till samarbetsnämnden ska, på samarbetsnämndens
ansvar, diarieföras utan onödigt dröjsmål.

__________________ 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun XXXX-XX-XX, § X 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun XXXX-XX-XX, § X 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun XXXX-XX-XX, § X 
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Reglemente för samarbetsnämnd för vissa interna 
stöd- och servicetjänster
Antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2011-12-19, § 138
Antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2012-02-06, § 7
Antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun 2012-02-13, § 3
Träder i kraft 2012-03-01

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan benämnda 
”Samarbetskommunerna”) har avtalat om att fr.o.m. den 1 mars 2012 utvidga den 
tidigare inrättade gemensamma samarbetsnämnden som benämns ”Samarbetsnämn-
den för vissa interna stöd- och servicetjänster” (nedan benämnd ”Samarbetsnämn-
den”).

Kävlinge kommun skall vara värdkommun, och Samarbetsnämnden skall utgöra del
av och ingå i Kävlinge kommuns politiska organisation.

För Samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om kommunala 
nämnder även detta reglemente samt mellan Samarbetskommunerna ingångna avtal.

Nämndens verksamhet

§ 1 Samarbetsnämndens uppgifter
Samarbetsnämnden skall ha till uppgift att svara för drift och skötsel av de olika
kommuninterna stöd- och servicefunktioner i form av t.ex. IT-, personaladministra-
tions- och ekonomiadministrationsstöd som Samarbetskommunerna önskar bedriva 
gemensamt.

§ 2 Samarbetsnämndens ansvar
Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för

att informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som externt, och 
att lämna respektive kommunstyrelse biträde i central informationsverksamhet,

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete,

att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,

att verka för att uppnå en dialog med brukare av nämndens tjänster,

att såsom personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen svara för de personupp-
gifter som nämnden behandlar, och såsom arkivansvarig enligt arkivlagen svara för 
nämndens handlingar,

att avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Samarbetskommunerna,

att underhålla och förvalta sin egendom,

att fastställa egen delegationsordning,
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att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11–14 och 38 § lagen om medbe-
stämmande i arbetslivet,

att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna över-
lämnas till nämnden.

Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och ären-
den inom sitt verksamhetsområde, och äger med för samarbetskommunerna bindan-
de verkan träffa förlikning eller anta ackord.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige
Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje tidpunkt gäl-
lande författningar, besluta i de ärenden som rör Samarbetsnämndens verksamhets-
område.

Samarbetsnämndens arbetsformer

§ 4 Sammansättning
Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare, kommun-
fullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare och kommunfullmäktige i 
Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.

Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser ordförande 
och vice ordförande.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde skall ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare tjänstgör vid förfall för ordinarie ledamot enligt den turordningslista som 
nämnden bestämmer.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte 
tjänstgör. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 6 Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra.

§ 7 Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, 
skall snarast anmäla det till nämnden sekreterare för inkallande av ersättare. Den 

162



Nu gä
lla

nde re
gle

mente

BKFS 2011:8

3 (5)

ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra enligt turordningslistan och som inte re-
dan kallats in.

§ 8 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordföran-
dens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

§ 9 Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Därutöver skall nämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär 
det eller när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att handlägga.

§ 10 Kallelse till sammanträden
Ordföranden ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen skall vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan för-
troendevald som får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar före sam-
manträdesdagen.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldsta ledamoten göra detta.

§ 11 Ordföranden
Det åligger ordföranden att mellan nämndens sammanträden företräda nämnden och 
att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess 
verksamhet.

Ordförande skall främja samverkan mellan Samarbetsnämnden och Samarbetskom-
munernas övriga nämnder.

§ 12 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

163



Nu gä
lla

nde re
gle

mente

BKFS 2011:8

4 (5)

Om ordföranden är förhindrad att justera protokollet äger nämnden rätt att utse en 
ersättare.

Tillkännagivande om protokoll skall anslås på de officiella anslagstavlorna i samtliga
samarbetskommuner.

§ 13 Reservation
En reservation skall vara personlig och skall anmälas före sammanträdets slut.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen skall ledamoten göra det skriftligt. Reservationen skall lämnas före den tid-
punkt som har fastställts för justering av protokollet.

§ 14 Förvaltningsorganisation
Kommundirektören i värdkommunen är nämndsansvarig chef för Samarbetsnämn-
dens verksamhet.

§ 15 Närvarorätt
Kommundirektörerna i respektive Samarbetskommun har rätt att närvara vid
Samarbetsnämndens sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Samarbetsnämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden.

Kommunstyrelsens presidium i samtliga Samarbetskommuner får närvara vid
Samarbetsnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten.

§ 16 Arbetsformer i övrigt
Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i detta 
reglemente.

Övrigt

§ 17 Delgivning
Behörig att motta delgivning på Samarbetsnämnden vägnar är ordföranden eller an-
nan som Samarbetsnämnden bestämmer.

§ 18 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Samarbetsnämnden skall un-
dertecknas på sätt som nämnden bestämmer.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda
Respektive Samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och er-
sättare i Samarbetsnämnden enligt respektive Samarbetskommuns gällande bestäm-
melser om ersättning till förtroendevalda.

§ 20 Revision
Samarbetskommunerna utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt bi-
träde från, av värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.
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Frågan om ansvarsfrihet för Samarbetsnämnden skall prövas av fullmäktige i samtli-
ga samarbetskommuner.

Det är bara fullmäktige i den Samarbetskommun som valt personen i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

§ 21 Diarieföring
Ärenden som inkommer till Samarbetsnämnden skall diarieföras utan onödigt dröjs-
mål. I diariet antecknas dagen då handlingen inkommit, de beslut som fattas samt 
dagen härför.

__________________________

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente för samarbetsnämnd för vissa interna stöd- och servicetjänster
Beslutsorgan Kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna
Antagen Burlöv 2011-12-19 § 138, Kävlinge 2012-02-06 § 7, Staffanstorp 2012-02-13 § 3
Diarienummer KS/2011:260
Beslutad med stöd av 6 kap. 32 § kommunallagen (1991:900)
Ikraftträdande 2012-03-01
Dokumentansvarig IT-chef
Förvaltning Kommunledningskontoret

165



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-03 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:290-537

§ 97
Anläggande av busshållplats och övergångsställe vid Kronetorps park

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att anlägga ny tillgänglighetsanpassad busshållplats och övergångsställe 
samt belysning i anslutning till Lundavägen nordost om Kronetorpsrondellen enligt i ärendet redovisat 
förslag,

att anslå 1,5 mnkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning
Området kring Kronetorps gård fortsätter stadigt att byggas ut. Två kvarter är färdigställda och boende 
inflyttade, ett tredje står snart klart och bygglov för ett fjärde är beviljat. Samtidigt saknas ett säkert sätt 
för de boende att till fots eller cykel passera Lundavägen i höjd med dagligvarubutiken på andra sidan. De 
närmaste busshållplatserna ligger vid Burlöv Center respektive Mossvägen, ca 15 minuters gångväg från 
bostäderna. Det är därför nödvändigt att anlägga ett övergångsställe och en busshållplats för att trygga 
trafiksäkerheten och tillgängligheten i området.

Det finns möjlighet till medfinansiering av hållplatsen från bland annat Skånetrafiken. Statlig medfinansie-
ring kan beviljas med upp till 50 % av arbets- och materialkostnaderna. Denna medfinansiering är dock 
ännu inte klar, vilket innebär att det anslag som äskas motsvarar hela kostnaden för anläggandet.

Yrkanden
Rolf Hagmann (SD), med instämmande av Mats Lithner (L) och Ove Johansson (MP), yrkar bifall till kom-
munledningsförvaltningens förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Beslutsunderlag och investeringskalkyl 2019-04-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-29

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:290-537

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ismail Mohamed 
Telefon: 040-625 67 70 
E-post: ismail.mohamed@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Anläggande av busshållplats, övergångsställe m.m. vid 
Kronetorpsområdet

Sammanfattning
Området kring Kronetorps gård fortsätter stadigt att byggas ut. Två kvarter är färdigställda och 
boende inflyttade, ett tredje står snart klart och bygglov för ett fjärde är beviljat. Samtidigt sak-
nas ett säkert sätt för de boende att till fots eller cykel passera Lundavägen i höjd med dagligva-
rubutiken på andra sidan. De närmaste busshållplatserna ligger vid Burlöv Center respektive 
Mossvägen, ca 15 minuters gångväg från bostäderna. Det är därför nödvändigt att anlägga ett 
övergångsställe och en busshållplats för att trygga trafiksäkerheten och tillgängligheten i områ-
det.

Det finns möjlighet till medfinansiering av hållplatsen från bland annat Skånetrafiken. Statlig 
medfinansiering kan beviljas med upp till 50 % av arbets- och materialkostnaderna. Denna med-
finansiering är dock ännu inte klar, vilket innebär att det anslag som äskas motsvarar hela kost-
naden för anläggandet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att anlägga ny tillgänglighetsanpassad busshållplats och över-
gångsställe samt belysning i anslutning till Lundavägen nordost om Kronetorpsrondellen enligt i 
ärendet redovisat förslag,

att anslå 1,5 mnkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef och tf gatuchef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har kommunjurist Rickard Brinck och ekonom Fredrik Stark delta-
git.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Beslutsunderlag och investeringskalkyl 2019-04-09
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl Kronetorp Busshållplats 

Upprättad: 2019-04-09 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1:
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott Ansvarig för uppfölj:

Kommunteknik, 
Projektledare/trafikingenjör 

Produktionsstart: 2019 Beräknad start: 2019–08

Tid för inv. i drift:                   2019 Tid för återrapport:

Bakgrund och syfte med investering

Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt?

☒Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐Lagstiftning
☐Effektivisering
☒Miljöeffekt
☐Övrigt

☒Nyinvestering
☐Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Att anlägga ny busshållplats, övergångställe, tillgänglighetsanpassa samt 
belysningsarbete vid Kronetorpsrondellen, på Lundavägen. Detta är en 
åtgärd som diskuterats en längre tid och anses nödvändig för 
medborgarnas säkerhet i trafiken vid Kronetorpsområdet.
Åtgärden kan med stor sannolikhet bidra till att uppnå KF-målet det 
attraktiva och trygga Burlöv.

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Åtgärden ökar trafiksäkerheten för trafikanter och trafikmiljön samt 
tillgänglighetsanpassa i det aktuella området på Lundavägen.
Kommunen ska/kan söka statlig medfinansiering till åtgärden. Kommunen 
kan ansöka om statlig medfinansiering vilken kan beviljas med som mest 50 
% av arbets- och materialkostnader.

Påverkan på organisation och 
personal

Tryggare trafikmiljö, ökat trafiksäkerheten för trafikanter som färdas/ 
korsar Lundavägen. Tillgänglighetsanpassa för barnfamiljer och 
funktionshindrade personer samt cyklister.

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera

1 Avsätta 1500 tkr
Genomföra byggnationen samt 
slutgenomförande

2

Vad innebär alternativen? OBS! 
ska alltid finnas fler alternativ än 
ett (Rangordna och motivera 
valet av det alternativ som valts) 3

Vad skiljer de olika alternativen 
åt? Tidsaspekten.

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Alternativet är att inte genomföra investeringen vilket skapar en 
osäker övergång och kan orsaka personskador. 

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 

169



2 (2)

Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer 
om man inte väljer att genomföra 
investering alternativt inte väljer 
att genomföra föreslaget 
alternativ?)

Investeringen bidrar till ökad trafiksäkerhet, mindre bilanvändning 
inom kommunen och ökandet av Nöjd Medborgare Index. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 1 1500 tkr
2 2 0Uppskattad totalkostnad för de 

olika investeringsalternativen 3 3 0

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ X
År Totalt anslag 2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 1500 1500
Slutredovisning
Summa: 1500 1500 0 0 0

Nettoinvestering (-/+) 1500 1500 0 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ X
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1
Övrigt
Summa: 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1

Nettoinvestering (-/+) 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1

170



TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-06-07

1/2

DIARIENUMMER

KS/2014:31-315

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Kerstin Hulthén 
Telefon: 040-625 63 13 
E-post: kerstin.hulthen@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av parkeringsprogram för Burlövs kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade den 20 maj 2019, §41, ärendet till kommunstyrelsen för 
ytterligare utredning på grund av oklarheter avseende vad som i programmet avses med ”maxi-
malt” respektive ”rekommenderat” avstånd. Parkeringsprogrammet antogs av fullmäktige 
den 21 mars 2016, § 41, och innehåller parkeringspolicy och parkeringsnorm för Burlövs kom-
mun. 

Planering av bostäder i kommunen pågår för närvarande i kollektivtrafiknära lägen och som 
förtätning i tätorterna. Trafikplan Burlöv, som antogs av fullmäktige den 20 oktober 2014, § 86, 
är ett strategiskt måldokument. I planen ingår som ett övergripande mål att andelen gående, 
cyklister och resande med kollektivtrafik ska stå för minst två tredjedelar av alla resor. Syftet är 
att öka hållbarheten och minska klimatpåverkan samtidigt som det kollektivtrafiknära läget ut-
nyttjas. I planprogrammet för Kronetorpstaden, som är kommunens stora utbyggnadsområde, 
står att parkeringar ska samlas i parkeringshus. Det gör det möjligt att samla parkering från flera 
fastigheter i ett parkeringshus för att undvika att fler parkeringsplatser än nödvändigt byggs. 
Det kan innebära att avstånden mellan bostäder, arbetsplatser och parkering ökar. 

I parkeringsprogrammet under rubriken ”utgångspunkter till parkeringsnorm” redovisas ett 
rekommenderat längsta gångavstånd på 200 m från bostäder, arbetsplatser och butiker till de-
ras parkeringsplatser. Förvaltningens förslag är att rekommenderat längsta gångavstånd ökas till 
300 meter. I huvudet till tabellen på sidan 13 i programmet förtydligas att det är rekommende-
rat längsta gångavstånd som avses. I enskilda fall med särskilda skäl kan ett större avstånd ac-
cepteras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till revidering av parkeringsprogram för Burlövs kommun.
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Redogörelse för ärendet
Tabellen på sid 13 föreslås ändras enligt följande:

Kategori Rekommenderat 
längsta gångavstånd

Boende 300 m

Rörelsehindrade 25 m

Arbetstagare 300 m

Angöring 25 m

Besökande till:

Bostäder 300 m

Butiker 300 m

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Kerstin Torseke Hulthén

Planchef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Förslag till reviderat parkeringsprogram 

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, planavdelningen, kommunteknik
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Parkeringsprogram
 för Burlövs kommun

- Policy & Norm -
Antaget av kommunfullmäktige 160321
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Arbetsgrupp
Fanny Jacobsson - Projektledare
Erik Karlsson - Planarkitekt
Malin Melin - Gatu- och trafikingenjör
Evert Olsson - Bygglovsarkitekt

Styrgrupp
Michael Horn - Miljö- och byggchef
Ingemar Lindeberg - Gatuchef
Gertrud Richter - Planchef

Bilder
Kartor: Johan Birgersson, Fanny Jacobsson
Foton: Fanny Jacobsson, Malin Melin, Gertrud 
Richter, Johan Birgersson där inte annat anges

Granskning
ÅF-Infrastructure AB
Helena Paulsson - Uppdragsledare
Sofie Widesjö
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Inledning

Bakgrund
I samband med framtagandet av Burlövs över-
siktsplan – Framtidsplan för Burlövs kommun1, 
har även Trafikplan Burlöv2 tagits fram. I arbetet 
med båda dessa dokument har det framkommit 
att det finns ett behov av att ta fram tydliga riktlin-
jer för parkering i kommunen.  

I Framtidsplanen finns ställningstagandet att 
kommunen ska verka för att ha en aktuell parke-
ringspolicy som omfattar både bil och cykel. Även 
i trafikplanen anges att en parkeringspolicy och 
parkeringsnorm ska tas fram.

Den 23 januari 2014 beslutade kommunstyrelsens 
planutskott att uppdra åt samhällsbyggnadsför-
valtningen att ta fram en parkeringsstrategi och 
parkeringspolicy, som nu kallas Parkeringspro-
gram för Burlövs kommun - Policy & Norm.

Mål
Målen för parkeringsprogrammet är: 

• att ta ett samlat grepp kring parkeringsfrå-
gorna på såväl privatägd som kommunalägd 
mark i Burlöv.  

• att ge tydliga riktlinjer för utformning och 
antal parkeringar som måste anordnas vid 
ny- och ombyggnation. 

Parkeringsprogrammet ska medverka till att föl-
jande mål från Framtidsplanen uppnås:

• att gång- och cykeltrafiken prioriteras, där-
efter kollektivtrafiken och sedan biltrafiken. 
Det ska vara lätt att bo och verka i Burlöv 
utan bil.

• att andelen gående, cyklande och resor med 
kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla 
resor och att andelen bilresor inte ska över-
stiga 1/3 av det totala antalet resor. 

• att högst 1/5 av det totala antalet resor under 
5 km ska ske med bil.

1 Burlövs kommun (2014). Framtidsplan för Burlövs kommun. Antagen 
140422, Laga kraft 140522.
2 Burlövs kommun (2014). Trafikplan Burlöv. Antagen 141020.

Gång- och cykeltrafik ska prioriteras och det ska vara lätt att 
bo och verka i Burlöv utan bil. Cykelparkeringar blir därför 
allt viktigare. 

Lagar och regler
I Plan- och bygglagens3 första kapitel står följande: 
”1 § I denna lag finns bestämmelser om plan-
läggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnads-
förhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer.

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten enligt denna lag.”

I 4:e kapitlet står följande: 
”13 § I en detaljplan får kommunen bestämma
 1. de krav i fråga om att ordna utrymme för 
parkering, lastning och lossning som behövs med 
hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,
 2. placeringen och utformningen av parkerings-
platser, och
 3. att viss mark eller vissa byggnader inte får an-
vändas för parkering.” 

I 8:e kapitlet står följande:
”9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska 
ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kul-
turvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att...”

3 Plan- och bygglag (2010:900).
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”... 4. det på tomten eller i närheten av den i skälig 
utsträckning finns lämpligt utrymme för parke-
ring, lastning och lossning av fordon...”

”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som 
innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av 
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för 
lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 
utrymmen för att ordna både friyta och parkering 
enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna 
friyta.”

”10 § Det som gäller i fråga om utrymme för 
parkering, lastning och lossning och om friyta i 
9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig 
utsträckning också tillämpas om tomten är be-
byggd.”

Ansvar
Kommunen har det övergripande ansvaret för pla-
neringen av mark och parkering. Kommunen har 
dock ingen skyldighet att anordna parkering utan 
det åligger fastighetsägaren.

Lådcyklar och cyklar med släp blir allt vanligare varför det är viktigt att det finns parkeringslösningar även för dessa. 

177



6

Förutsättningar i Burlöv

Boendetäthet
Boendetätheten kan se olika ut beroende på vilken 
typ av bostäder det är. En genomsnittlig boende-
täthet för lägenheter i flerfamiljshus i Burlöv är 
2,08 invånare/bostad (2013). För enbostadshus, 
villor, är den genomsnittliga siffran för Burlövs 
kommun 3,08 invånare/bostad (2013).

Fordonsinnehav
Statistik för 2013 visar att bilinnehavet är något 
lägre i Burlöv än riksgenomsnittet. Bilinnehavet i 
Burlöv är 443 bilar per 1000 invånare. Det är inte 
riktigt lika lågt som storstaden Malmö som har 
359 att jämföra med Staffanstorp som har 507 och 
Lomma som har 500. För hela riket är siffran 467 
och för Skåne 468.1 

År 2013 fanns det totalt 433 motorcyklar och 123 
mopeder klass I registrerade i Burlövs kommun2.

Arbetstäthet
Arbetstäthet är ett mått på antalet anställda per 
ytenhet. Antalet anställda anges här per 1000 m2 

BTA3. Arbetstätheten kan variera ganska mycket 
beroende på vilken typ av verksamhet som be-
drivs. Ofta är inte antalet anställda känt i plan- el-
ler bygglovsärenden varför det kan vara lämpligt 
att istället göra beräkningar för parkering utifrån 
hur stor yta som planeras för nya arbetsplatser.

Burlöv har utgått ifrån Malmö stads normaltal gäl-
lande arbetstäthet för olika verksamheter4. Dessa 
kan förväntas gälla även i Burlöv eftersom kom-
munerna har stor närhet och gränsar till varandra 
samt att det finns liknande typer av verksamheter 
i båda kommunerna. Parkeringsberäkningarna 
utgår från arbetstätheten i följande tabell.

1 Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (2014). Tabell 
1. Bilinnehav per 1000-invånare, baserat på personbilar i trafik i län och 
kommuner efter ägande m.m. vid årsskiftet.
2 Trafikanalys (2014). Fordon i län och kommuner. Publiceringsdatum: 
2014-02-06.
3 BTA, Bruttoarean, är summan av alla våningsplans area och begränsas 
av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.
4 Malmö stad (2010). Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och 
cykel i Malmö. Antagen september 2010.

Arbetstäthet (anställda/1000 m2 BTA)
Handel 15
Kontor 40
Industri 15

  

Parkeringsreglering
På kommunal gatumark finns idag en taxa för bil-
parkering. Denna gäller i centrala Arlöv tillsammans 
med en tidsbegränsning. Längs Dalbyvägen och på 
Trädgårdsgatan är efterfrågan på korttidsparkering 
stor och där gäller de mest strikta reglerna. Kommu-
nen har också en tomtparkering i hörnet av Timmer-
mansgatan - Dalbyvägen som kan användas för lite 
längre ärenden. På Dalbyvägen vid de kommersiella 
målpunkterna finns idag reglerad bilparkering, delvis 
med taxa, som sköts av Burlövs Bostäder.

Kring offentliga byggnader finns oftast tidsregle-
ring för att tillgodose att besökare har möjlighet att 
enkelt komma till skolor, bibliotek och så vidare. 
Behov av att tidsbegränsa även parkeringar avsedda 
för rörelsehindrade med särskilt tillstånd ska under-
sökas vidare då flera centralt belägna platser verkar 
användas som boendeparkering. 

Det finns gott om cykelparkeringar i centrala 
Arlöv. De används inte så ofta då många cyklister 
anser att de ligger på fel sida Dalbyvägen. Parke-
ringarna ligger utmed cykelbanan som går på den 
norra sidan som har minst andel målpunkter. På 
sidan med flest butiker finns målkonflikter som 
exempelvis möbleringsytor för butikerna och att 
det ska vara tillgängligt för synskadade. Detta gör 
det svårt att få in även cyklar och cykeltrafik på 
den södra sidan. 

Vid järnvägsstationerna finns idag en generell brist 
på parkering för både cyklar och bilar. I samband 
med utbyggnaden av Södra stambanan görs nya 
lösningar. Under tiden kompletteras det med cykel-
ställ. Det är viktigt att resenärerna också känner sig 
trygga med att lämna sitt fordon vid dessa platser. 
Parkeringarna behöver förutom en trivsam ut-
formning en god belysning och möjlighet för olika 
sorters cykelfordon att kunna låsas fast, till exempel 
lådcyklar.

178



7

Framtidens Burlöv
Burlövs kommun har olika mål och strategiska 
dokument som påverkar planeringen och markan-
vändningen i kommunen. Detta påverkar också 
hur kommunen arbetar med parkeringsfrågorna. 

Under följande rubriker redovisas kommunens mål, 
vision, målord och de övergripande dragen i över-
siktsplanen och trafikplanen.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har tagit fram fem över-
gripande mål1 som ska vara vägledande för den 
kommande utvecklingen av Burlövs kommun. 

De fem målområdena är: trygghet, medborgarin-
flytande, boende och miljö, arbete och näringsliv 
samt service och kvalitet.

Trygghet
Andelen burlövsbor som upplever en hög grad av 
trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen 
av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne.

Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att 
påverka kommunens verksamhet och utveckling.

Boende och miljö
År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva 
boendekommunerna i Skåne.

Arbete och näringsliv
År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med 
genomsnittet för Skåne eller högre.

Service och kvalitet
År 2017 ska burlövsbor vara bland de mest nöjda i 
Skåne med kommunens verksamhet och service.

1 Burlövs kommun (2013). Övergripande mål för Burlövs kommun 
2013–2017. Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-19, § 138, Reviderade 
av kommunfullmäktige 2013-05-20, § 51.

Vision 2030 och målord
Vision 2030 - Burlövs kommun2 anger färdrikt-
ningen för Burlöv – hit vill vi nå, så här vill vi att 
det ska bli, detta arbetar vi för. Burlövs vision är 
att kommunen ska vara:
”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, 
utveckling och kultur.”

Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & Nära, 
Grön & Skön, Liv & Rörelse.

Framtidsplan för Burlövs kommun
Målbild

Målbild för Burlövs kommun där Burlöv Centrum blir en 
mötesplats för hela kommunen och där Arlövs och Åkarps 
centrum utvecklas vidare.

I kommunens översiktsplan, Framtidsplan för 
Burlövs kommun3, är målbilden för kommunens 
framtid att Burlöv ska vara en gränsöverskri-
dande mötesplats, mitt i MalmöLundregionen, 
med Burlöv C som det självklara centrumet. Ett 
centrum för hela kommunen, alla kommunens 
invånare, alla som är verksamma i kommunen 
och alla kommunens besökare. Burlöv C som i 
Burlöv Centralstation, Burlöv Center och Burlöv 
Centrum. Här kommer både Öresundstågen och 
Pågatågen att stanna.

2 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i
kommunfullmäktige 120521.
3 Burlövs kommun (2014). Framtidsplan för Burlövs kommun. Antagen 
140422, Laga kraft 140522.
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Åkarps och Arlövs nuvarande centrum utvecklas 
och knyts tydligt till Åkarps station och Arlövs 
station, det vill säga kommunens nya station på 
Lommabanan. Dessa två mötesplatser är och för-
blir viktiga delcentrum i kommunen.

Huvudstruktur och delstrukturer
Framtidsplanens huvudstruktur delar in kommu-
nens yta i fyra delstrukturer: 

• Rekreation
• Stadsbebyggelse
• Odlingslandskap och rekreation
• Verksamhetsområden

Huvudstruktur med delstrukturer.

Burlöv C
För att utnyttja det pendlarstationsnära läget och 
göra det attraktivt föreslås tät, blandad miljö-
mässigt hållbar bebyggelse med personintensiva 
utåtriktade verksamheter, bostäder och citykänsla 
närmast runt Burlöv C. Företagsbyn utvecklas, 
med Burlöv C och Arlövs station på Lommaba-
nan, till en mer arbetsplatstät stadsdel. 

Åkarps station och nya centrum
Även runt Åkarps station byggs det tätare än i 
övriga Åkarp, både för varierat boende och cen-
trumverksamheter. En ny levande och attraktivt 
mötesplats skapas runt stationen.

Kronetorpsområdet
Ett stort utvecklingsområde i Burlövs kommun är 
Kronetorpsområdet mellan Arlöv och Åkarp. Om-
rådet ligger mycket stationsnära, inom 1,5 km från 
Burlöv Centralstation. Intill området finns även 
målpunkten Burlöv Center vilken tillsammans 
med Burlöv C ger mycket goda förutsättningar att 
locka boende och näringsliv till platsen.

Markanvändning
I Framtidsplanen presenteras en markanvändning 
som framförallt bygger på att förtäta runt befint-
liga stationsområden i Arlöv och Åkarp, vilket 
skapar möjlighet för ett mer hållbart resande i 
kommunen.
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Den sammanfattande ställningstagandekartan för markan-
vändningen i Framtidsplan för Burlövs kommun.

Trafikplan Burlöv
Trafikplan Burlöv4 är ett strategiskt måldokument 
till översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs 
kommun. Trafikplanen togs fram parallellt med 
Framtidsplanen. Utgångspunkten för trafikpla-
nen är att mål, strategier och åtgärder ska leda i 
riktning mot ett hållbart resande och attraktiva 
livsmiljöer.

4 Burlövs kommun (2014). Trafikplan Burlöv. Antagen 141020.
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I Trafikplan Burlöv redovisas följande övergripan-
de mål liksom en prioritering av olika trafikslag.

Övergripande mål
• Fler gående och cyklister
• Tydligare och tillgängligare trafiksystem
• Stärkta förutsättningarna för kollektivtra-

fiken
• Minskad negativ hälsopåverkan
• Tryggt och säkert trafiksystem
• Öka samverkan
• Påverka trafikbeteendet
• Effektiv parkering
• Estetiskt tilltalande trafiksystem

Övergripande mål 
• Andelen gående, cyklande och resor med

kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla
resor.

• Andelen bilresor ska inte överstiga 1/3 av
det totala antalet resor.

• För resor under 5 km är målet att högst
1/5 av det totala antalet ska ske med bil.

Prioritering av trafikslag 
1. Gående
2. Cyklister
3. Kollektivtrafik
4. Biltrafik

Trafikplanen redovisar vidare bland annat en 
nuläges analys och hur kommunen ska hante-
ra olika trafikfrågor framöver. Planen avslutas 
med förslag på konkreta fysiska förändringar för 
gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och 
bullerskydd. Trafikplanen hanterar parkering på 
en översiktlig nivå.

Framtidens parkeringar
Hur påverkar då alla dessa mål och strategiska 
dokument hanteringen av parkeringsfrågor i kom-
munen?

Burlövs kommun är Sveriges näst minsta kommun 
till ytan och måste ta väl vara på de markresurser 
som finns, särskilt med tanke på den värdefulla 
jordbruksmarken. För att bebyggelse, verksamhe-
ter och invånarantal i kommunen ska kunna växa 
finns det inte möjlighet att ha stora markparke-
ringar. Marken är för värdefull och måste utnyttjas 
mer effektivt. Det finns också många miljömässiga 
skäl för att minska bilanvändningen som exempel-
vis att minska miljöfarliga utsläpp. Hanteringen av 
parkering kan vara ett medel för att styra bilan-
vändningen.

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras 
framför biltrafik. Målet är också att andelen gåen-
de, cyklande och resor med kollektivtrafik ska öka 
gentemot bilresorna. Det är då extra viktigt att sat-
sa på bra cykelparkeringar, särskilt nära målpunk-
ter som järnvägsstationerna och busshållplatserna 
för att även stärka användningen av kollektivtra-
fiken. Placering och utformning av parkeringarna 
kan bidra till att det blir liv och rörelse i stadsrum-
men.      

Att arbeta med trygghet är ett av kommunfull-
mäktiges främsta mål. Det är därför viktigt att par-
keringarna utformas på ett sätt så att de upplevs 
som trygga. Det är även viktigt att de är trafikmäs-
sigt säkra.

Burlöv ska vara en av de mest attraktiva bo-
endekommunerna i Skåne och två av målorden 
för kommunen är grön och skön. Det är därför 
betydelsefullt att parkeringshus, garage och mark-
parkeringar utformas på ett vackert sätt och med 
grönska för att skapa attraktiva miljöer.  

Burlöv har en större inpendling än utpendling. 
Huvuddelen av arbetsplatserna ligger inom stads-
bebyggelsen, i de stationsnära lägena, och det är 
även här det största tillskottet av arbetsplatser pla-
neras utifrån Framtidsplanen. Utifrån detta finns 
det goda möjligheter för anställda och besökare att 
åka kollektivtrafik. Genom kampanjer, informa-
tion och fysiska åtgärder kan man påverka tra-
fikbeteendet och verka för att fler ska välja gång, 
cykel och kollektivtrafik. Kommunen, näringslivet 
och arbetsplatserna i Burlöv kan verka för att re-
sandet ska bli mer hållbart.    
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Parkeringspolicy
De huvudsakliga riktlinjerna för parkering togs 
fram i arbetet med Trafikplan Burlöv. 

Parkering på gatumark och 
tomtmark måste samverka
För att bilparkering i kommunen ska fungera väl 
måste det finnas ett fungerande samspel mellan 
parkeringsplatser på gatumark och tomtmark. 
Den enskilt viktigaste faktorn här är att parkering 
på gatan avgiftsmässigt inte konkurrerar med pris-
sättningen på kvartersmark, det vill säga att det 
inte får vara billigare att parkera på gatan än på de 
parkeringsytor som fastighetsägare tillhandahåller. 

Inom vissa bostadsområden i Arlöv är ovanståen-
de ett faktum. Bilarna finns på gatan istället för på 
tomtmark för att det är gratis på gatan, även om 
det är tidsreglerat. 

Det som då ofta händer är att boende tar bilen till 
jobbet på dagen och står gratis på gatan på natten. 
Denna fråga är negativ i dubbla hänseenden efter-
som fastighetsägare går miste om intäkter samti-
digt som gatans tidsreglering skapar incitament 
för boende att ta bilen till arbetsplatsen. 

För att åtgärda problemet måste ett helhetsgrepp 
tas för parkeringsregleringen i kommunen, både 
på tomtmark och på gatumark. Här krävs en 
översyn och det kan vara aktuellt att föra samtal 
med fastighetsägare för att få grepp om det finns 
överskott eller underskott på parkeringsplatser i 
olika områden.

Gatuparkering måste ge 
understöd för bebyggelsen
Gatuparkering fyller en viktig funktion i staden 
och bidrar till att skapa liv och rörelse. Gatupar-
keringar ger tillgänglighet till verksamheter, till 
exempel till butiker, caféer och restauranger. Det 
handlar i första hand om tillgänglighet för angö-
ring och korttidsuppställning. Detta omfattar både 
bil- och cykelparkering. För bil kan det handla om 
så kallad kantstensparkering, det vill säga längsgå-

ende biluppställning längs gatan. Om cykelparke-
ring inte kan anordnas på tomtmark i anslutning 
till entréer, kan delar av gatans sidoområde använ-
das för att anordna cykelställ istället för till exem-
pel kanstensparkering för bil.

Exempel på gatuparkering där parkeringsautomaten drivs 
med solceller.

I samband med förtätning och omvandlingar i 
Arlöv och Åkarp är det viktigt att gatan aktiveras 
genom verksamheter i byggnaders bottenvåning-
ar för att skapa liv, rörelse och trygghet i enlighet 
med kommunens mål. I dessa miljöer kommer 
tillgänglighet för korttidsuppställning av bilar och 
cyklar utmed gatan att spela en viktig roll. Det är 
ofta en förutsättning för att näringsidkare ska våga 
satsa på att etablera sig.

Möjlighet för boende att 
lämna bilen hemma
En av de övergripande målsättningarna med 
trafikplanen är att få till stånd en minskad bilan-
vändning. För att boende ska kunna lämna bilen 
hemma måste det finnas en plats där bilen kan stå 
kvar hela dygnet. Då kan de istället välja kollektiv-
trafik eller cykel för till exempel arbetspendling. 

Om tillgången till parkeringsplatser på tomtmark 
är för liten parkeras bilen på gatan. Det är därför 
viktigt att kommunen via parkeringsnormen stäl-
ler krav på fastighetsägare att uppföra tillräckligt 
med parkeringsplatser på tomtmark. 
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Differentierad parkeringsnorm
Parkeringsnormen omfattar både cykel och bil. 
Parkeringsbehovet ser inte likadant ut i alla delar 
av kommunen. De områden som kommer att ha 
omedelbar närhet till exempelvis Burlöv Central-
station kommer att ha ett annat parkeringsbehov 
än områden som ligger utanför orterna. Detta 
talar för en differentierad parkeringsnorm. Därför 
har en parkeringsnorm tagits fram med en zonin-
delning. 

Prioritering av parkeringsbe-
hov på tomtmark
Parkering sker för olika ändamål. Det kan vara par-
kering för boende, besökande, arbetstagare eller för 
kunder. Parkering för boende på tomtmark bör ut-
formas så att den möjliggör för de boende att lämna 
bilen hemma. Bilen eller motorcykeln bör därför 
säkerställas en plats där den kan stå kvar under 
hela dagen så att boende kan välja kollektivtrafik 
eller cykel till exempelvis arbetet. Kundparkeringen 
är viktig för näringslivet i staden. Många kunder 
behöver inte ta bilen för att uträtta sitt ärende men 
det ligger en konkurrensfördel i att tillhandahålla 
parkeringsplatser. Om det finns bra och nära kund-
parkeringar för cykel stimulerar det till cykling.

När det gäller att tillgodose kommunens och 
arbetsplatsers parkeringsbehov på tomtmark bör 
ambitionen vara att de arbetande ges möjlighet att 
lämna bilen hemma. Tillgången till parkering för 
bil vid arbetsplatserna bör därför inte prioriteras 
men däremot för cykel. 

Behoven på tomtmark bör tillgodoses enligt föl-
jande prioriteringsordning:

1. Parkering för boende
2. Besöks- och kundparkering
3. Arbetsplatsparkering

De ytor som ligger närmast mål- och startpunkt 
ska prioriteras för parkering för rörelsehindrade 
och cykelparkering.

Prioritering av parkeringsbe-
hov på gatumark
Parkeringsmöjligheterna på gatumark bör inte 
användas för att tillgodose enskilda fastigheters 
parkeringsbehov. Parkering på gatumark ska i 
första hand användas för att stödja handeln genom 
att skapa utrymme för kortvariga ärenden. I äldre 
bostadsområden, som byggdes då bilinnehavet var 
betydligt lägre, är gatan ofta den enda platsen att 
parkera bilen på.

Användandet av gatumarkens parkeringsmöjlig-
heter bör därför upplåtas efter följande priorite-
ringsordning:

1. Angöring och korttidsparkering
2. Parkering för boende
3. Arbetsplatsparkering

Om cykelparkeringen inte kan tillgodoses på 
tomtmark kan i vissa fall den gatumark som ligger 
närmast mål- och startpunkten prioriteras för cy-
kelparkering såsom vid hållplatser och butiker.

Förtäta markparkeringar
Burlöv har liksom många andra mindre kom-
muner av tradition många obebyggda ytor som 
används som markparkering, ofta i centrala lägen 
med relativt låg användningsgrad. Ur markan-
vändningssynpunkt är det viktigt att denna typ av 
ytor minimeras och förädlas, det vill säga marken 
är för värdefull för att upplåtas till markparkering. 
Detta gäller särskilt i de stationsnära lägena.

Om inte kommunen äger marken är diskussioner 
med fastighetsägare en förutsättning för att kunna 
påbörja förädlingen genom förtätning av bebyg-
gelse eller anordnande av rekreativa ytor.

Credits not available.

mars 11, 2015Kommunkartan
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Burlöv Centers parkering planeras för förtätning. Bild: Bur-
lövs kommun.
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Utgångspunkter för 
parkeringsnormen 

Miniminorm
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för hur 
många parkeringsplatser som måste anordnas för 
olika ändamål. Fastighetsägare har möjlighet att 
anordna fler parkeringsplatser än vad normen 
anger om detaljplanen medger det.

Beräkningar
Bilplatsbehovet för bostäder räknas ut genom att 
multiplicera boendetätheten med biltätheten.

Bilplatsbehov = boendetäthet x biltäthet

Parkeringsbehovet för arbetsplatser räknas ut ge-
nom att multiplicera arbetstätheten med andelen 
som reser med bil.

Bilplatsbehov = arbetstäthet x bilförarandel

Zonindelning
Burlövs kommun är indelad i två parkeringszoner. 
Parkeringszonerna utgår ifrån översiktsplanens 
planer för bebyggelseutvecklingen där stadsbe-
byggelsen är begränsad till området mellan de två 
motorvägarna E6.01/Västkustvägen och E22.10/
Stockholmsvägen. Det är här huvuddelen av kom-
munens invånare bor och arbetar idag och här pla-
neras huvuddelen av nybebyggelse, förtätning och 
omvandling att ske. 

Innanför motorvägarna är sträckorna mellan 
målpunkter korta, kollektivtrafikförbindelserna 
mycket goda och arbetsplatstätheten är större än i 
zon 2. Därför bedöms parkeringsbehovet inte vara 
lika stort i zon 1 som inom zon 2.

Zonindelningen i Burlövs kommun gäller parkerings-
behovet för bilar till arbetsplatser. För zon 1 är norm-
talet 0,3 bilplatser/anställd och för zon 2 är normtalet 
0,5 bilplatser/anställd. Detta innebär alltså att bilföra-
randelen inom stadsbebyggelsen (zon 1) antas vara 
30 % och att bilförarandelen i zon 2 kring 50 %.  

ZON 1

ZON 2

ZON 2

Gångavstånd till parkering
Gångavståndet är avståndet mellan parkerings-
platsen och resans mål, (bostaden, arbetsplatsen, 
butiken...). Vid placering av parkeringar är avstån-
det mellan parkering och målpunkt/entré en viktig 
faktor.

För att öka cykeltrafikens konkurrenskraft bör 
cykelparkeringar placeras närmare entréer än bil-
parkeringar. Det rekommenderade längsta gång-
avståndet från cykelparkering till entré är 25 m.

Max gångavstånd

Cykelparkering 25 m

Bilen bör generellt inte vara så lättillgänglig att man 
slentrianmässigt väljer att ta bilen istället för gång, 
cykel och kollektivtrafik. För olika kategorier av 
parkering anges olika gångavstånd i följande tabell. 
För parkeringsplatser till arbetsplatser kan exempel-
vis längre gångavstånd accepteras än för bostäder. 

I Boverkets byggregler1 anges att ”En angörings-
plats för bilar ska finnas och parkeringsplatser 
för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och 
användbar entré till publika lokaler, arbetsloka-
ler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana 
angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, 
jämn och halkfri. (BFS 2014:3).”

1 Boverket (2015). Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, 
BBR. Konsoliderad version – senast ändrad genom BFS 2015:3 BBR 22.
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I följande tabell anges rekommenderade längsta 
gångavstånd till bilparkering för olika kategorier.

Kategori Rek. längsta gångavstånd
Boende 300 m
Rörelsehindrade 25 m
Arbetstagare 300 m
Angöring 25 m
Besökande till:
Bostäder 300 m
Butiker 300 m

Cykelparkeringar under tak och nära entrén. 

Samnyttjande av parkering 
Att samnyttja parkering innebär att samma parke-
ringsplatser kan utnyttjas för olika behov vid olika 
tider på dygnet eller veckan. Exempelvis kan olika 
verksamheters behov infalla vid olika tidpunkter 
på dygnet eller veckan. En förutsättning för att 
kunna samnyttja parkeringsplatser är att parke-
ringsplatserna inte är reserverade samt att det 
totala antalet parkeringsplatser inte understiger 
behovet för någon kategori.

Samnyttjande bör i första hand användas för verk-
samhetsparkering (handel och arbetsplatser). För 
boendeparkering är samnyttjande inte möjligt då 
boende ska erbjudas en parkeringsplats för hela 
dygnet så att möjlighet finns att lämna bilen hemma 
till förmån för hållbara transportmedel. Besökspar-
keringar för bostäder kan däremot samnyttjas med 
parkeringsplatser för andra ändamål.

En bedömning av lämpligheten till samnyttjande 
får göras i varje enskilt fall. Följande tabell redo-

visar bedömd beläggningsgrad för olika lokalka-
tegorier. Tabellen ska användas vid beräkning av 
samnyttjande av parkeringsplatser.

Kategori Vardag 
8-16

Vardag 
16-19

Lördag 
10-13

Besökande 
boende

30 % 80 % 40 %

Butiker 50 % 80 % 100 %
Kontor 80 % 20 % 10 %
Industrier 70 % 10 % 10 %
Skolor 90 % 10 % 10 %

Parkeringsnormens krav kan reduceras genom 
samnyttjande av parkeringsplatser mellan olika 
kategorier inom samma fastighet. 

Bil- och cykelpooler
En bil- och cykelpool innebär att flera personer 
samsas om en eller flera bilar och cyklar. Vanligast 
är bilpooler. Genom en bilpool kan man få tillgång 
till bil när man behöver det och den medför ett 
mer effektivt användande av både fordon, mark 
och resurser. Genom ett utbud av olika sorters 
fordon kan man också anpassa användningen efter 
olika behov och aktiviteter. Att förutom bilar även 
ha elcyklar och lådcyklar i poolen kan ytterligare 
bidra till att minska bilinnehavet och bilanvändan-
det. Systemet med pool innebär även att antalet 
parkeringsplatser kan reduceras.

En grundläggande förutsättning för att få minska 
antalet parkeringsplatser genom pooler är att det 
också finns ett nära och gott utbud av kollektivtra-
fik och service såsom handel, skola och vård.

Att minska parkeringsnormen genom bil- och 
cykelpool är än så länge ingen utbredd metod 
och det finns inga exempel i Burlövs kommun. 
I Burlövs kommun ges möjlighet att reducera 
parkeringsnormens krav på bilparkeringsplatser 
om fastigheten har medlemskap i en bilpool. Det 
är viktigt att en bedömning av möjligheterna till 
detta görs från fall till fall. Vilka åtgärder som ska 
genomföras regleras i exploateringsavtal/avtal. 

Vid genomförandet av åtgärdspaket för bilpool 
kan parkeringsnormen för bostäder reduceras 
med 20 %. Om eventuell ytterligare reducering ska 
ske behöver fler adekvata åtgärder vidtas än vad 
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som finns i följande lista. Systemet med reduk-
tioner för bilpool bör kunna tillämpas även för 
verksamheter. 

För att man ska få möjlighet att reducera parke-
ringsnormens krav ska följande åtgärder vidtas:

• Utrymme ska säkras/reserveras om utfallet 
av bilpoolen inte faller väl ut eller om av-
talsbrott sker. Fastighetsägaren åläggs att i 
efterhand anordna parkeringsplatser upp 
till kommunens norm om uppföljning visar 
att efterfrågan på parkering inte minskat i 
enlighet med den i samband med bygglov 
medgivna reduceringen av parkeringsnor-
men.

• Fastighetsägaren ska teckna medlemskap i 
bilpool och avgiften för detta ska ingå i hy-
ran/månadsavgiften. Ett avtal för minst 10 år 
ska bifogas bygglovsansökan. Det är fastig-

hetsägarens ansvar att se till att parkerings-
behovet tillgodoses även efter de avtalade 10 
åren.

• Bilpoolen ska finnas på plats redan vid in-
flyttningen. 

• Utbudet och utformningen av cykelpar-
keringarna är attraktivare än vad som är 
normalt, gällande till exempel närhet till 
entré, väderskydd, tillgång till cykelpump 
och reparationsmöjligheter.

• Redovisa plan för hur effektiv marknadsfö-
ring av poolen och dess förutsättningar ska 
ske innan inflyttning.

• Fastighetsägaren ansvarar för och redovi-
sar en årlig uppföljning och utvärdering till 
kommunen under minst fem år efter infö-
randet.

En grundläggande förutsättning för att minska antalet parkeringsplatser genom pooler är att det också finns ett nära och gott 
utbud av kollektivtrafik. Både Arlöv och Åkarp har goda kollektivtrafikkopplingar.
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PARKERINGSNORM
Parkeringsnorm
Parkeringsnormen i Burlövs kommun omfat-
tar cykel, bil och motorcykel. Normens krav på 
parkeringsplatser ska tillgodoses vid detaljpla-
neläggning och vid ansökan om bygglov. Kraven 
gäller både vid ny-, om- och tillbyggnation. Vid 
förtätning kan det finnas risk att det ökade parke-
ringsbehovet inte går att lösa på den egna tomten. 
Längre gångavstånd till parkering bör då kunna 
accepteras.   

I normen där antal parkeringsplatser anges per 
1000 m2 avses BTA1. 

Avståndet mellan cykelhållarna i ett cykelställ 
ska vara minst 50 cm, gärna bredare. Viss varia-
tion kan förekomma beroende på hur cykelhål-
larna vinklas och om cyklarna parkeras i olika 
höjd. Lådcyklar och cyklar med släp tar mer yta 
i anspråk och kan behöva andra cykelställ än de 
traditionella.

Cykelparkering vid Åkarps station.

Vid utnyttjande av bilpool ska parkeringsplatser 
för bilpoolsbilarna läggas till det antal som räknas 
fram av parkeringsnormens krav.

En- och tvåbostadshus
För en- och tvåbostadshus gäller inga särskilda 
normvärden för cykel. Boende parkerar cyklar på 
sin tomt i den omfattning de anser vara lämpligt.

Bilparkering kan anordnas antingen på den egna 
tomten eller i gemensamma anläggningar. Ordnas 
parkering på den egna tomten är normen två bilplat-
ser varav en bör kunna nyttjas av besökande. Vid 
gemensamma anläggningar kan dessa samutnyttjas 
vilket bidrar till ett lägre normkrav.

1 BTA, Bruttoarean, är summan av alla våningsplans area och begränsas 
av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

I Burlövs kommun bor det i genomsnitt 3,08 
personer/enbostadshus och biltätheten är 443 
bilar/1000 invånare (2013). (3,08×0,443≈1,4)

Detta visar att det finns ett behov av 1,4 bilplatser/
lägenhet. Till detta tillkommer behovet av besöks-
parkering med 0,1 bilplatser/lägenhet. 

Enskild parkering Gemensam parkering

Bilplatser/lägenhet Bilplatser/lägenhet
Boende 2 1,4
Besök - 0,1
Totalt 2,0 1,5

Flerbostadshus
I Sverige var det genomsnittliga antalet personer 
per bebodd lägenhet år 2008 cirka 2,12. Det bör 
finnas minst en cykelparkeringsplats per boende i 
flerbostadshus samt plats för besökare. Behovet av 
parkering för boende och besökare bedöms till 1,5 
cykelplatser/lägenhet för 1:or och 2:or, för större 
lägenheter bedöms behovet till 2,5 cykelplatser/
lägenhet. Minst en cykelplats per lägenhet ska vara 
lättillgänglig. Eftersom ambitionen är att fler ska 
ta cykeln istället för bilen och att intresset ökar 
för nya typer av cykelfordon som cykelkärror och 
lådcyklar bör hänsyn även tas till att dessa ska få 
plats. Plats för större cykelfordon bör beaktas både 
utomhus och i säkra utrymmen inomhus.

I Burlövs kommun bor det i genomsnitt 2,08 per-
soner/lägenhet i flerbostadshus och biltätheten är 
443 bilar/1000 invånare (2013). (2,08×0,443≈0,9)

Detta visar att det finns ett behov av 0,9 bilplat-
ser/lägenhet. För 1:or och 2:or har bedömningen 
gjorts att behovet är något lägre, 0,7 bilplatser/
lägenhet. Till detta tillkommer behovet av besöks-
parkering med 0,1 bilplatser/lägenhet. 

Cykelplatser/lägenhet
1-2 RoK 1,5
> 2 RoK 2,5

2 SCB (2012). Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.
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Bilplatser/lägenhet
1-2 RoK > 2 RoK

Boende 0,7 0,9
Besök 0,1 0,1
Totalt 0,8 1,0

Studentbostäder
Lägenheter för studenter är ofta relativt små och 
antalet personer per lägenhet är därför lägre än 
för ”vanliga” lägenheter. Studenter är en grupp där 
många cyklar. Behovet av cykelparkering bedöms 
till 1,5 cykelplatser/lägenhet och minst en av cykel-
platserna/lägenhet ska vara lättillgänglig.

Eftersom färre studenter har bil än övriga invånare 
behövs också färre parkeringsplatser vid student-
bostäder. Behovet för besöksparkering inkluderas i 
följande tabell.

Cykelplatser/lägenhet
Totalt 1,5

Bilplatser/lägenhet
Totalt 0,15

Vårdbostäder
För seniorbostäder som exempelvis 55+ gäller 
samma norm som för flerbostadshus. Vårdbo-
städer för boende med behov av vård kan vara 
exempelvis gruppboenden och vissa typer av 
äldreboenden. För äldreboenden med en- och 
tvårumslägenheter där de boende endast har visst 
vårdbehov beräknas 1 cykelplats/lägenhet behö-
vas. Motsvarande siffra för bilparkering är 0,3 
bilplatser/lägenhet samt 0,1 för besök. 

Gäller bostäderna i huvudsak vårdfunktion be-
hövs cykel- och bilparkering endast för personalen 
och besökande. Vid planering av bostäder med i 
huvudsak vårdfunktion eller av äldreboenden be-
hövs en särskild parkeringsutredning. Fler och fler 
boenden köper in cyklar som är speciellt utforma-
de för äldre eller personer med nedsatt rörelseför-
måga. Dessa behöver även plats för parkering. 
 

För boenden med en- och tvårumslägenheter där de 
boende endast har visst vårdbehov gäller följande:

Cykelplatser/lägenhet
Totalt 1

Bilplatser/lägenhet
Boende 0,3
Besök 0,1
Totalt 0,4

Utbildningslokaler
Beroende på utbildningsnivå och läge varierar 
användningen av cykel och bil och därmed beho-
vet av parkering. Burlöv har idag (2015) varken 
gymnasium, högskola eller universitet. För skolor 
krävs en särskild parkeringsutredning. För försko-
lor anges dock normvärden enligt nedan.

Ju äldre barnen blir desto större möjlighet är det 
att de kan cykla till skolan. Därför anges anta-
let cykelplatser för grundskolan som ett spann i 
följande tabell. För förskolor kanske inte barnen 
själva cyklar i så stor utsträckning men däremot 
blir det allt vanligare att de skjutsas i cyklar med 
släp och kärror både av föräldrar och i förskole-
verksamheten. Det är därför viktigt att ta hänsyn 
till behovet av utrymme för att parkera cyklar och 
släp vid planeringen av förskolor.  

Förskola Grundskola

Cykelplatser/100 
barn

Cykelplatser/100 
elever

Totalt 25 30-70

För förskolor beräknas antalet anställda vara 3,5/
avdelning. För zon 1 är normtalet för parkering 0,3 
bilplatser/anställd och för zon 2 är normtalet 0,5 
bilplatser/anställd. I zon 1 beräknas behovet för 
angöring vara 2 bilplatser/avdelning och i zon 2 
2,5 bilplatser/avdelning. Varje avdelning dimensi-
oneras för 20 barn och nedan beräknas hur många 
parkeringsplatser som behövs per 100 barn. 

Zon 1:
P för anställda: 0,3×3,5×5=5,25 
P för angöring: 5×2=10
Totalt: 5,25+10=15,25 bilplatser/100 barn

188



17

PARKERINGSNORM
Zon 2:
P för anställda: 0,5×3,5×5=8,75
P för angöring: 5×2,5=12,5
Totalt: 8,75+12,5=21,25 bilplatser/100 barn

Angöring av varutransporter vid nybyggnad av 
förskolor kan accepteras på gatan om det kan ske 
på ett trafiksäkert sätt. Del av korttidsparkering/
angöring kan accepteras på gatan såvida det inte 
går att anordna på förskoletomten. Detta i enlighet 
med plan- och bygglagen 8:e kapitlet, 9§. 

Förskola Förskola

Zon 1 Zon 2

Bilplatser/100 barn Bilplatser/100 barn

Totalt 15 21

Handel
Arbetstätheten och besöksfrekvensen för handeln 
kan variera ganska mycket beroende på vilken 
typ av handel det gäller. Detta bidrar också till en 
variation av behovet av cykel- och bilparkering. 
Exempelvis är behovet av bilparkeringar större 
och behovet av cykelparkering mindre i Stora 
Bernstorp som ligger längre från bostäder, inte 
har samma utbud av kollektivtrafik och där mer 
skrymmande varor säljs. 

För handeln inom stadsbebyggelsen som ligger 
nära bostäderna och där utbudet av kollektivtrafik 
är god finns inte lika stort behov av bilparkering. 
Däremot finns det goda förutsättningar för att 
cykla och därmed ett ökat behov av cykelparke-
ringar. Det är viktigt att placera cykelparkeringar 
nära entréer, att de fördelas på ett lämpligt sätt 
om det finns flera entréer samt att det ska finnas 
möjlighet att låsa fast cykeln. 

För handeln beräknas arbetstätheten vara 15 
anställda/1000 m2 BTA. För zon 1 är normtalet 0,3 
bilplatser/anställd och för zon 2 är normtalet 0,5 
bilplatser/anställd. 

Zon 1:
15×0,3=4,5

Zon 2:
15×0,5=7,5

Detta visar att det finns ett behov av 4,5 bilplat-
ser/1000 m2 BTA i zon 1 och 7,5 bilplatser/1000 m2 

BTA i zon 2. Till detta tillkommer behovet av 
besöksparkering med 15 bilplatser/1000 m2 BTA,  
såvida det inte avser ett större bilorienterat läge då 
en särskild utredning krävs.

Skiljer sig antalet anställda per 1000 m2 BTA eller 
antalet besökande väsentligt från det normala 
krävs en särskild parkeringsutredning. 

Zon 1 Zon 2
Cykelplatser/1000 m2 Cykelplatser/1000 m2

Totalt 22 10

Zon 1 Zon 2

Bilplatser/1000 m2 Bilplatser/1000 m2

Anställda 4,5 7,5
Besök 15 15*
Totalt 19,5 22,5

*20-70 bilplatser/1000 m2 vid större bilorienterat läge, sär-
skild utredning krävs.   

Kontor
Beroende av vilken typ av kontor och verksamhet 
som bedrivs kan antalet anställda och besökare 
variera ganska mycket. Ett medelvärde för arbets-
tätheten anges därför. 

För kontor beräknas arbetstätheten vara 40 an-
ställda/1000 m2 BTA. För zon 1 är normtalet 0,3 
bilplatser/anställd och för zon 2 är normtalet 0,5 
bilplatser/anställd. 

40×0,3=12
40×0,5=20

Detta visar att det finns ett behov av 12 bilplat-
ser/1000 m2 BTA i zon 1 och 20 bilplatser/1000 m2 

BTA i zon 2. Till detta tillkommer behovet av 
besöksparkering med 1 bilplats/1000 m2 BTA i zon 
1 och 2 bilplatser/1000 m2  BTA i zon 2.   

Skiljer sig antalet anställda per 1000 m2 BTA eller 
antalet besökande väsentligt från det normala 
krävs en särskild parkeringsutredning.  
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Zon 1 Zon 2
Cykelplatser/1000 m2 Cykelplatser/1000 m2

Totalt 15 13

Zon 1 Zon 2

Bilplatser/1000 m2 Bilplatser/1000 m2

Anställda 12 20
Besök 1 2
Totalt 13 22

Industri
Även för industrin kan antalet anställda/1000 m2 
BTA samt antalet besökande skifta kraftigt bero-
ende på vilken typ av verksamhet som är aktuell. 
En generell norm anges för cykel som gäller både i 
zon 1 och 2. Ytkrävande industrier med låg perso-
naltäthet, exempelvis lagerlokaler, planeras utifrån 
översiktsplanen endast i zon 2. 

För industrin beräknas arbetstätheten vara 15 
anställda/1000 m2 BTA. För zon 1 är normtalet 0,3 
bilplatser/anställd och för zon 2 är normtalet 0,5 
bilplatser/anställd. 
15×0,3=4,5
15×0,5=7,5

Detta visar att det finns ett behov av 4,5 bilplat-
ser/1000 m2 BTA i zon 1 och 7,5 bilplatser/1000 m2 

BTA i zon 2. Antal besökare till industrin kan va-
riera kraftigt beroende på vilken typ av verksam-
het det gäller, därför krävs det särskilda utredning-
ar för detta. 

Skiljer sig antalet anställda per 1000 m2 BTA vä-
sentligt från det normala krävs en särskild parke-
ringsutredning.  

Cykelplatser/1000 m2

Totalt 5

Zon 1 Zon 2

Bilplatser/1000 m2 Bilplatser/1000 m2

Anställda 4,5 7,5
Besök Särskild utredning Särskild utredning
Totalt - -

Parkeringsplatser för 
rörelsehindrade
I Boverkets byggregler3 anges att ”En angörings-
plats för bilar ska finnas och parkeringsplatser 
för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och 
användbar entré till publika lokaler, arbetsloka-
ler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana 
angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, 
jämn och halkfri. (BFS 2014:3).”

Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör 
dimensioneras med hänsyn till avsedd användning 
eller antal bostäder och långsiktigt behov.

2-3 % av parkeringsplatserna, dock minst en, av 
samtliga parkeringsplatser ska vara anpassade för 
rörelsehindrade. 

Motorcyklar
Det är svårt att ange generella normvärden för 
motorcykelparkeringar.

För enbostadshus gäller inga särskilda normvärden 
för motorcykel. Boende parkerar motorcyklar på 
sin tomt i den omfattning de anser vara lämpligt.

För flerbostadshus rekommenderas cirka 4 % av 
bilplatsbehovet för motorcykelparkering.

Ytor som inte räcker till för bilparkering kan utnyttjas för 
motorcykelparkering och lådcykelparkering.

Övrigt
För övriga typer av verksamheter som inte tas upp i det-
ta kapitel som exempelvis kollektivtrafikknutpunkter, 
hotell, restaurang, idrottsanläggningar, bad, samlingslo-
kaler, biograf och så vidare krävs särskilda utredningar.

3 Boverket (2015). Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, 
BBR. Konsoliderad version – senast ändrad genom BFS 2015:3 BBR 22.
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Genomförande
Enligt plan- och bygglagen ska behovet av parke-
ring tillgodoses på tomten eller i närheten av den i 
skälig utsträckning så att det finns lämpligt utrym-
me för parkering, lastning och lossning av fordon. 

Cykelparkeringar varvat med planteringar i ett gaturum.

Om parkeringarna inte anordnas på traditionellt 
vis på den egna fastigheten finns möjlighet att till-
godose behovet av parkering genom P-förbindelse, 
P-avtal eller parkeringsservitut.

P-förbindelse
P-förbindelse innebär att fastighetsägaren anord-
nar parkering på en annan av sina egna fastigheter 
som ligger inom godtagbart gångavstånd. P-för-
bindelsen ska tecknas för 25 år. Fastighetsägarens 
ansvar att ordna parkering upphör inte efter de 
25 åren utan skyldigheten finns så länge behovet 
består.

P-avtal
P-avtal kan en fastighetsägare som behöver anord-
na parkeringsplatser teckna med en annan fast-
ighetsägare som har ett överskott av parkerings-
platser som ligger inom godtagbart gångavstånd. 
Avtalet ska gälla i 25 år. Fastighetsägarens ansvar 
att ordna parkering upphör inte efter de 25 åren 
utan skyldigheten finns så länge behovet består.

Parkeringsservitut
Parkeringsservitut innebär att en fastighet får 
rätt att till viss del nyttja en annan fastighet för 
parkering. Servitutet förutsätter att fastigheterna 
ligger inom angivna maxtal för gångavstånd till 
parkering. Servitutet ska bildas enligt fastighets-
bildningslagen.

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning är en anläggning 
som är gemensam för flera fastigheter, exempel 
på detta är en väg eller en parkering. En anlägg-
ning som flera fastigheter har behov av och som 
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse 
för fastigheterna kan inrättas som en gemensam-
hetsanläggning (en reglerad samverkansform) 
av lantmäterimyndigheten. Detta sker genom en 
anläggningsförrättning och finns reglerat i anlägg-
ningslagen (AL).1  

Behov av gemensamhetsanläggning för parkering 
bör redovisas i detaljplanen, antingen i planbe-
skrivningens genomförandedel eller med bestäm-
melser på plankartan.

Detaljplan
Nya detaljplaner ska utgå från parkeringsnormen. 
Detaljplanerna får inte medge mer byggrätter än 
att parkeringsnormen kan uppfyllas. 

Bygglov
Vid ansökan om bygglov ska en parkeringsutred-
ning fogas till ansökningshandlingarna. Av denna,  
och till ansökan hörande ritningar, ska det framgå 
att parkeringsbehov och övriga krav enligt parke-
ringsnormen tillgodoses i det aktuella projektet. 

En sökande som vill tillämpa P-förbindelse eller 
P-avtal ska bifoga en kopia av förbindelsen respek-
tive avtalet till bygglovsansökan. De aktuella parke-
ringsplatserna ska redovisas på tillhörande ritning.

En sökande som vill tillgodoräkna sig reducering 
av normtalet genom bilpool ska bifoga en kopia av 
bilpoolsavtalet till bygglovshandlingarna. (Se även 
vidare på sidan 13-14).
1 www.lantmateriet.se
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Utformning

Parkeringshus
Parkeringshus bör i första hand utformas så att 
den första våningen får en annan användning än 
parkering utmed gatufasaderna. Exempelvis kan 
den första våningen rymma lokaler för handel 
och kontor. Detta är särskilt viktigt i de centrala 
delarna för att skapa ett mer attraktivt gaturum, 
trygghet, liv och rörelse. Parkeringshus i mindre 
centrala delar bör utformas så att användningen 
är flexibel på den första våningen så att den kan 
omvandlas för annan användning om behov och 
önskemål finns. Det är då viktigt att exempelvis 
den första våningen byggs med högre takhöjd.

        
Parkeringshus med cykelparkeringar. 

Parkeringshus bör utformas med hänsyn till 
omgivningen när det gäller exempelvis höjd och 
materialval. Eftersom Burlöv har en tradition av 
tegelhus kan tegel lämpligen användas även i nya 
byggnader.

Parkeringshus klätt med grönska och där bottenvåningen 
har en varierad fasad där det finns verksamheter.

Fönster som ger ljusinsläpp och möjlighet till vi-
suell kontakt mellan vad som händer inne och ute 
kan vara positivt för upplevelsen och tryggheten i 
ett parkeringshus. 

För att mjuka upp intrycket av parkeringshus och 
ge en grönare stadsbebyggelse kan grönska i form 
av klätterväxter och gröna väggar användas. 

Parkeringsgarage
Parkeringsgarage ska inte anläggas lägre än 3 m 
över havet på grund av översvämningsrisker, såvi-
da inte andra lämpliga åtgärder vidtas/har vidta-
gits till skydd mot översvämningar. 

Vid utformning av parkeringsgarage är det viktigt 
att tänka på upplevelseaspekterna och tryggheten. 
Exempelvis kan bra belysning och öppenhet vid 
in- och utfarter förbättra tryggheten.

Exempel på belysning i en parkeringsanläggning. Foto: Led 
& Led.

Markparkeringar 
Markparkeringar bör inte anläggas på innergår-
dar eftersom gårdarna i första hand ska vara rum 
för vistelse, umgänge och grönska för boende och 
verksamma. Detta är viktigt att ta hänsyn till även 
när det gäller cykelparkeringar så att innergårdar-
na inte upptas helt av cyklar.

Cykelparkering integrerad med en tegelmur.
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För att skapa avgränsningar vid markparkeringar 
kan häckar och trädplanteringar med fördel använ-
das. God belysning vid cykel- och bilparkeringar är 
viktigt för tryggheten, säkerheten och nyttjandet. 

Parkeringsplatser för 
rörelsehindrade
De allmänna råden i Boverkets byggregler1 avse-
ende parkeringsplatser för rörelsehindrade anger 

1 Boverket (2015). Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, 
BBR. Konsoliderad version – senast ändrad genom BFS 2015:3 BBR 22. 

att ”Breddmått på en parkeringsplats som ska med-
ge att rullstol tas in från sidan bör vara 5,0 meter. 
Breddmått kan minskas om gångytan bredvid kan 
tas i anspråk eller om parkeringsplatser för rörelse-
hindrade finns bredvid varandra.

Lutningen i längs- och sidled på angöringsplatser 
och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte 
överstiga 1:50. Parkeringsplatser för rörelsehindra-
de bör vara tydligt skyltade, även vintertid. (BFS 
2014:3).” 

Träd och grönska vid parkeringar skapar trevligare stadsrum. I centrala lägen kan parkeringar på höjden vara en lösning. Cyklar 
för flera personer, med släp och vagnar liksom exempelvis elbilar kan behöva andra parkeringslösningar än de traditionella. 

Foto: Madeleine Nilsson.
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Framtida möjligheter
En möjlighet för framtiden är att erbjuda parke-
ringsköp för att skapa mer effektiva parkerings-
lösningar. I dagsläget (2015) har kommunen inget 
parkeringsbolag eller organisation för att hantera 
parkeringsköp. En annan möjlighet för framtiden 
är att skapa bilfria boenden.   

Parkeringsköp
Parkeringsköp innebär att en fastighetsägares 
skyldighet att anordna parkering löses genom köp, 
ett civilrättsligt avtal med kommunen. Fastighets-
ägaren betalar då ett belopp per bilparkering till 
kommunen mot att kommunen åtar sig att anlägga 
platserna eller erbjuda plats i en redan befintlig 
gemensam anläggning.

Parkeringsköp finns i två olika former, friköp 
och avlösen. Friköp innebär att fastighetsägaren 
betalar ett engångsbelopp till kommunen som åtar 
sig att anlägga parkeringsplatser. Avlösen innebär 
att fastighetsägaren under ett antal år (ofta 25 år) 
förbinder sig att hyra parkeringsplatser och ibland 
också lånar ut pengar som motsvarar kostnaden 
för att anlägga bilparkeringarna.1  

I exempelvis Burlövs grannkommuner Malmö och 
Lund sker parkeringsköpen hos de kommunala 
parkeringsbolagen.   

Bilfritt boende
Parkeringsplatser kan vara dyra att anlägga vilket 
också påverkar kostnaderna för bostäderna. Även 
om man inte har bil är man som boende med och 
betalar kostnaderna för parkeringslösningarna 
eftersom de bakas in i pris, hyra och avgifter. 

Många har inte möjlighet eller vill inte ha bil av 
olika anledningar, vilket skapar förutsättningar för 
att skapa bilfria boenden. Detta skulle få positiva 
miljöeffekter och förhoppningsvis bidra till att 
billigare bostäder kan uppföras. Exempel på bilfria 
boenden finns i Tyskland, Storbritannien och 
Nederländerna.

1 Sveriges Kommuner och Landsting (2013). Parkering för hållbar stads-
utveckling.

För ett bilfritt boende är det viktigt att det är nära 
till ett bra utbud av kollektivtrafik och att det finns 
ett utbyggt nät för gång- och cykeltrafik. Förutsätt-
ningarna för detta är mycket goda i Burlöv.

Eftersom bilfritt boende inte är beprövat i Sverige 
är det viktigt att en bedömning av möjligheterna 
till detta görs från fall till fall. Parkering för angö-
ring kan behövas även till ett bilfritt boende. Vilka 
åtgärder som ska genomföras för ett bilfritt boen-
de kan regleras i exploateringsavtal/avtal.

För att reducera parkeringsnormen och införa ett 
bilfritt boende kan följande åtgärder göras:

• Fastighetsägaren skriver avtal med alla 
boende om att inte äga bil (även leasing eller 
motsvarande) så länge man bor i fastigheten.

• Utbudet och utformningen av cykelparke-
ringar ges extra omsorg.

• Innan inflyttning måste en effektiv mark-
nadsföring av konceptet bilfritt boende och 
vad det innebär ske.

• Medlemskap i bilpool garanteras/erbjuds för 
varje hushåll och avgiften för detta ingår i 
hyran/månadsavgiften.

• Besöksparkering och eventuell bilpool ska 
främst ordnas i gemensamma anläggningar 
utanför den egna tomten.  

• Fastighetsägaren ansvarar för och redovi-
sar en årlig uppföljning och utvärdering till 
kommunen.

• Om det visar sig att parkeringsbehovet 
överstiger vad som angivits i avtalet ska 
fastighetsägaren ordna motsvarande antal 
parkeringsplatser på den egna tomten (det 
måste därmed finnas avsatt yta i detaljplan 
som går att omvandla till parkering) eller 
genom exempelvis parkeringsköp. 
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I Parkeringsprogram för Burlövs kommun - 
Policy och Norm tas ett samlat grepp kring 
parkeringsfrågorna i kommunen. I programmet 
finns en policy för hur kommunen översiktligt 
ska arbeta med parkering samt en norm för 
hur många parkeringsplatser som måste 
uppföras för olika typer av bebyggelse.
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1 Sammanfattning 
Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Den centrala elevhälsan leds av en enhetschef och är placerad direkt under 
förvaltningschefen för utbildnings- och kulturförvaltningen. Därtill finns det 
elevhälsopersonal ute på respektive skolenhet men de tillhör inte den centrala 
elevhälsan utan lyder istället under rektor på den aktuella skolan. På den centrala 
elevhälsan arbetar psykologer, skolsköterskor, skolläkare samt specialpedagoger 
medan skolkuratorerna och övriga lärare med specialpedagogisk kompetens är 
anställda lokalt på respektive skolenhet. 

Den centrala elevhälsans resurser fördelas till respektive skolenhet i form av fasta 
”tilläggsbelopp” och kommer respektive skola tillhanda som en del av elevpengen. 
Resursfördelningen sker emellertid i nära dialog mellan elevhälsopersonalen och 
respektive skolenhet. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden har en i 
huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. Även om det under 
intervjuer ges uttryck för att det stundtals råder resursbrist bedömer vi att styrning och 
resursfördelningen ger tillräckliga förutsättningar för att tillgången till elevhälsans olika 
kompetenser ska kunna avgöras av rektor på respektive skola, dock inom ramen för 
rådande budgetbegränsningar. Vi konstaterar samtidigt att det finns utmaningar när det 
gäller att säkerställa en likvärdig fördelning av elevhälsans resurser till samtliga elever. 
Dels har mindre skolenheter inte samma ekonomiska möjligheter att erbjuda tillgång till 
elevhälsopersonal som de större skolenheterna. Dels riskerar fördelningen av 
elevhälsoresurserna att fokuseras på de mest utåtagerande eleverna och att elever 
vars besvär inte syns lika tydligt riskerar att komma i andra hand. 

När det gäller uppföljningsarbetet bedömer vi emellertid att det finns 
förbättringsmöjligheter genom att dokumentationen gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. Här noterar vi dock att det finns en medvetenhet hos både tjänstemän och 
förtroendevalda att åtgärder behöver vidtas och att ett utvecklingsarbete har påbörjats. 
Med hänvisning till detta noterar vi att det pågår ett arbete med att digitalisera 
dokumentations- och uppföljningsverktygen och att detta förenklar både uppföljning 
och styrning framöver. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör 
elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi utbildnings- och kulturnämnden: 

— att tillse att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden även inkluderar 
elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar. 

— att säkerställa att samtliga elevers resursbehov utvärderas likvärdigt och inte 
påverkas av andra faktorer. Insatser ska göras utifrån olika elevers förutsättningar 
och behov oberoende av storleken på skolan och vilka andra behov som eleverna 
kan tänkas ha. 

200



 

 2 
 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Confidential 

Burlövs kommun 
 Granskning av elevhälsan 

KPMG AB 

 2019-05-13 

— att säkerställa att uppföljning och dokumentation gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. 

2 Bakgrund 
Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.  

Revisorerna bedömer att brister i elevhälsans organisation och förutsättningar riskerar 
att få negativa konsekvenser för elevernas måluppfyllelse, särskilt för elever med 
särskilda behov. 

Skollagen (2010:800) reglerar elevhälsan i utbildningssystemet. Elevhälsan omfattar 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska 
primärt verka förebyggande och hälsofrämjande. I utredningar om elever i behov av 
särskilt stöd ska samråd med elevhälsan ske om det inte är uppenbart onödigt. 

Kommunen, i egenskap av huvudman, måste skapa förutsättningar i termer av 
ekonomi, personal och organisation. 

Med bakgrund av ovanstående vill revisorerna granska hur elevhälsan fungerar i 
verksamheten för att säkerställa att tillgången till elevhälsan är likvärdig i kommunen 
och att elever får tillgång till det stöd som de har rätt till.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om utbildnings- och kulturnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan.   

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Finns en ändamålsenlig organisation för elevhälsan?   

• Finns en ändamålsenlig resursfördelning avseende elevhälsans verksamhet? 

• Uppfattar skolans personal att resurser fördelas så att varje rektor och elev har 
tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

• På vilket sätt säkerställer nämnden att resurserna fördelas så att varje rektor 
och elev har tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar grundskolan. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller   

• kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 
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• skollagen (2010:800) 2 kap. 25-28 §§, och 

• tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser utbildnings- och kulturnämnden. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor och Simon Monti 
Danielsson, verksamhetsrevisor. 

Sofie Oldfield, certifierad kommunal yrkesrevisor, har deltagit i sin roll som 
kundansvarig. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstemän samt med ordförande och förste vice ordförande för utbildnings- och 
kulturnämnden. 

3 Om elevhälsan och dess uppgifter 
Om elevhälsa regleras i 2 kap. 25-28 §§ skollagen. Elevhälsa ska bland annat finnas 
för elever i grundskola och gymnasium och omfatta ”medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser”, vilket innebär ”tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator” samt tillgång till specialpedagogisk kompetens. 
Elevhälsa syftar till att stödja elevernas måluppfyllelse och ska primärt vara 
”förebyggande och hälsofrämjande”. 

Under grundskoletiden ska eleverna erbjudas minst tre enskilda hälsobesök och under 
gymnasietiden ett hälsobesök, som ska innefatta ”allmän hälsokontroll”. 

I de fall en elev befaras få svårigheter att nå kunskapskraven, trots att extra 
anpassningar har gjorts eller att man befarar att extra anpassningar inte skulle vara 
tillräckliga, ska rektor skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. I denna 
utredning ska samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart obehövligt”. 

Förutom av skollagen regleras den medicinska och psykologiska insatsen av annan 
lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och 
patientdatalagen. Om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Hälso- 
och sjukvårdssekretess gäller för skolläkare och skolsköterska, dock i regel inte för 
psykolog.1 

                                                
1 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen-Skolverket 2014, sid. 72 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Elevhälsans organisation 
Vårdgivaren är bland annat ansvarig för att ”ledningen av hälso- och sjukvård är 
organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet”. (28 § hälso- 
och sjukvårdslagen, 1982:763) Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren 
tillse att det finns en verksamhetschef som är ansvarig för elevhälsans hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. I kommunfullmäktiges reglemente till utbildnings- och 
kulturnämnden framgår att nämnden ”fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna enligt de lagar och förordningar som 
reglerar detta”.2 Utöver detta ansvarar även nämnden enligt reglementet för 
kommunens kost- och städverksamhet samt uppgifter inom kultur- och 
fritidsverksamhet. I reglementet för utbildnings- och kulturnämnden står det dock 
ingenting om elevhälsans vårdgivaransvar. 

Enligt elevhälsans organisationsöversikt3 har verksamhetschefen ansvar ”för ett 
likvärdigt medicinskt arbete i kommunen i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen” och 
respektive rektor har ansvar ”för det lokala elevhälsoarbetet och därmed också vilka 
insatser skolsköterska bidrar med i skolans elevhälsoarbete”. 
 

 

                                                
2 Reglemente antaget av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90 och trädde i kraft 2019-01-01 
3 Organisationsöversikt elevhälsa i Burlövs kommun. 

F
ö

rv
a

lt
n

in
g

s
c
h

e
f

Bt. Förvaltningschef
Förskolechefer

Central Administration

Grundskolechef Rektorer

Rektor Komvux & gymnasieenheten
Komvux

Gymnasieenheten

Kvalitets- och utvecklingschef

Kvalitetsteam

IKT-strateg

Visuell kommunikatör

Chef Centrala Elevhälsan Centrala elevehälsan

Kultur- och fritidschef

Badchef

Enhetschef Ungdomsgruppen

Bibliotekschef

Chef Allmänkultur

Kulturskolan

Kostchef Städchef

Kökschefer

Källa: Burlövs kommun, utbildnings- och kulturförvaltningen 

Organisationsschema utbildnings- och kulturförvaltningen 

203



 

 5 
 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Confidential 

Burlövs kommun 
 Granskning av elevhälsan 

KPMG AB 

 2019-05-13 

Verksamheterna i Burlövs kommun är organiserade i verksamhetsområden inom de 
olika förvaltningarna. Grundskolan är ett av fem olika verksamhetsområden som ligger 
inom utbildnings- och kulturförvaltningen vilken leds av en gemensam förvaltningschef. 
Bilden ovan visar organisationen i sin helhet. 

Av bilden ovan kan vi se att det finns en central elevhälsa som leds av en enhetschef 
och är placerad direkt under förvaltningschefen. Enhetschefen är tillika 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (kap. 4, § 2). Därtill finns det 
elevhälsopersonal ute på respektive skolenhet men de tillhör inte den centrala 
elevhälsan utan lyder istället under rektor på den aktuella skolan. 

Enheten för den centrala elevhälsan utgörs av följande funktioner: 

• Verksamhetschef central elevhälsa 

• Psykologer, 3 heltidstjänster 

o Psykologerna är centralt anställda men har sinsemellan delat upp det 
lokala elevhälsoarbetet på så vis att respektive psykolog har ansvar för 
ett antal av skolorna. Elevhälsoarbetet ute på skolorna sker i samråd 
mellan psykolog, rektor och verksamhetschef. 

• Skolsköterskor, 6 heltidstjänster 

o Skolsköterskorna är sedan fyra år tillbaka centralt anställda och 
ansvarar var och en för mellan 1-3 skolor. Centraliseringen skedde bl.a. 
för att stärka upp verksamhetens uppföljningsarbete. Det är 
verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska som 
beslutar hur många skolor respektive skolsköterska ansvarar för och 
beslut tas utifrån antalet elever samt skolorganisation. Medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska har även ansvar för administration av de 
årliga elevenkäterna samt för journalföring i ett system som heter 
”PMO”. 

• Skolläkare, avtal med externt företag (vid rapporttillfället ”Elevsupport” men 
fr.o.m. 1 juli 2019 ”Mediate Nordic”). Av Elevsupport köptes det in 8 timmar per 
vecka fördelat på två dagar i veckan. Avtalet med Mediate Nordic kommer 
innebära att det köps in 6 timmar per vecka och fördelat på två dagar. 
Anledningen till det minskade antalet inköpta skolläkartimmar framöver beror 
enligt ansvarig personal på att det skett effektiviseringar inom elevhälsoarbetet 
som möjliggjort för detta. 

• Specialpedagoger, 5 heltidstjänster 

o En specialpedagog med inriktning tal och språk, 1 heltidstjänst 

o En specialpedagog med inriktning autism, 1 heltidstjänst 

o Tre specialpedagoger med inriktning förskola 1-5 år, 3 heltidstjänster 

• Specialpedagogerna med fokus på tal och språk samt autism arbetar på 
uppdrag av rektor för respektive skola och arbetet sker i samråd mellan rektor, 
specialpedagog samt verksamhetschef. 
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Noterbart är att skolkuratorer inte tillhör det centrala elevhälsoteamet utan istället är 
anställda lokalt, direkt av respektive skola. Det finns även specialpedagoger och 
speciallärare som är anställda direkt av respektive skola. Samtliga arbetar på uppdrag 
av rektor på den aktuella skolan.  

Därtill finns det två särskilda arbetsgrupper som, även om de inte tillhör den centrala 
elevhälsans organisation, också är viktiga i elevhälsoarbetet. Dessa två är det s.k. 
”Kvalitetsteamet” samt det s.k. ”Mobila teamet”. Kvalitetsteamet, vilket lyder under 
kvalitetschefen, utgörs av förstelärare som först och främst arbetar strategiskt med 
skolan i rent pedagogiska frågor. Arbetet utförs efter det att beställning har inkommit till 
Kvalitetsteamet från enskild skolenhet. Dock har arbetsgruppen i åtminstone ett fall 
även ryckt in på en enskild skola där det fanns ett akut behov av elevstöd. Även om 
Kvalitetsteamet är mer fokuserat på det rent pedagogiska området har det således 
inom ramen för elevhälsoarbetet skett tät samverkan mellan arbetsgruppen och den 
centrala elevhälsan. Det Mobila teamet består av två socionomer och en 
specialpedagog, samtliga anställda på heltid och ska arbeta förebyggande med 
elevhälsofrågor och är en gemensam satsning mellan flera förvaltningar. Projektet4 
kommer att pågå under en treårsperiod och finansieras med bidrag från den 
kommunala fonden ”Sociala investeringsfonden”5. Närmaste chef för arbetsgruppen 
kommer att vara verksamhetschefen för den centrala elevhälsan. Det Mobila Teamet 
kommer att ledas av en styrgrupp bestående av verksamhetschef för den centrala 
elevhälsan, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, enhetschef öppenvården, 
grundskolechef/bitr. förvaltningschef samt kultur- och fritidschef. Det Mobila teamet 
kommer att påbörja sitt arbete under höstterminen 2019. 

I intervjuer med skolpersonal framgår att det finns både för- och nackdelar med 
nuvarande uppdelade elevhälsoorganisation mellan central och lokal nivå. Enligt de 
intervjuade möjliggör den centrala elevhälsan ett mer enhetligt och övergripande 
elevhälsoarbete samt gemensamt utbyte och kompetensutveckling för personalen inom 
den centrala elevhälsan. Ur det perspektivet saknas samma grad av gemensam 
kompetensutveckling för de lokalt anställda elevhälsoresurserna då ansvaret för det 
ligger på respektive skolenhet. Intervjuad personal menar att det behövs en central 
sammanhållande länk som skulle kunna hålla samman gruppen och verka för en 
gemensam kompetens- och kvalitetsutveckling. Här kan nämnas att kuratorerna på 
eget initiativ har skapat ett samverkansforum mellan sig och socialtjänsten. Samtidigt 
belyser skolpersonalen vikten av att den lokala elevhälsan på respektive skolenhet 
genom sina dagliga elevkontakter har god kännedom om elevgrupperna och deras 
dynamik. Baserat på intervjuer tycks den lokala och centrala elevhälsan komplettera 
varandra på ett önskvärt sätt. 

Det framkommer även från genomförda intervjuer att personalomsättningen inom 
elevhälsoverksamheten tidigare har varit hög men att den nu är lägre och att detta har 
bidragit till att verksamheten nu upplevs som mer stabil. 

                                                
4 Beslut Utbildnings- och kulturnämnden, § 96, 2018-12-10. 
5 Ansökan om medel till Sociala projekt – Mobilt team. 
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4.2 Resurser för elevhälsa 
I tabellen nedan kan vi utläsa kostnaden per i elev i grundskolan totalt och fördelat på 
kostnadsslag. Jämförelse görs med rike, län och mest lika kommuner enligt SKL:s 
databas Kolada. 

2017 Totalt 
(kr) 

Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skol-
måltider 

Lär-
verk. 

Elev-
hälsa 

Övr.6 

Burlöv 101 588 17 094 55 364 5 730 7 154 5 862 10 384 

Skåne län 108 129 17 183 59 965 5 949 5 090 3 690 16 253 

Mest lika 
kommuner7 114 043 16 585 64 267 6 749 5 173 3 435 17 833 

Riket8 109 462 17 988 60 662 6 319 4 465 3 318 16 710 

Av tabellen ovan kan vi se att den totala kostnaden per elev i Burlöv ligger under snittet 
för både riket, länet samt de mest lika kommunerna. Burlövs kostnader för lärverktyg 
och elevhälsa ligger emellertid högt över snittet för både rike, län och de mest lika 
kommunerna. I nedanstående diagram framgår det att elevhälsans kostnader har ökat 
kraftigt under de senaste två åren från att tidigare ha varit på ungefär samma nivå som 
resten av landets kommuner. 

 

                                                
6 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
7 Hammarö, Bollebygd, Stenungsund, Vilhelmina, Alvesta, Upplands-Bro och Älmhult 
8 Kommunala huvudmän 
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Om vi tittar på hemkommunens nettokostnadsavvikelse9 framgår att den är negativ, - 
18,5 procent, vilket för Burlövs kommuns del motsvarar 43 mnkr. Även för genomsnittet 
för samtliga kommuner i Skåne län är nettokostnadsavvikelsen negativ, -0,7 procent. 
Däremot är nettokostnadsavvikelsen positiv för kommuner som mest liknar Burlöv samt 
för det nationella genomsnittet, 1,7 procent respektive 3,0 procent. Som framgår i 
diagrammet nedan har Burlövs negativa nettokostnadsavvikelse under de senaste fem 
åren gått från -6,2 till nuvarande -18,5 procent (från -12 mkr till nuvarande -43 mkr), 
vilket motsvarar nästan en trefaldig ökning. Den negativa nettokostnadsavvikelsen 
indikerar att Burlöv kommuns faktiska kostnader för grundskolan är lägre än vad 
strukturen motiverar, en trend som har förstärkts på senare år. 

 

                                                
9 Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 
grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt 
antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av 
standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva 
värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat. SKL 
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Det centrala elevhälsoteamet som bistår samtliga grundskolor fick enligt 2019 års 
budget disponera 8 873 000 kronor. Detta belopp täcker lönekostnader för centrala 
elevhälsans verksamhetschef samt centralt anställda psykologer, specialpedagoger 
och skolsköterskor. Som framgår av tabellen nedan har den centrala elevhälsans 
budget sedan 2015 ökat från ca 2,65 miljoner kronor till dryga 8,87 miljoner kronor för 
2019. 

Pengarna från den centrala elevhälsan kommer respektive skola tillhanda som en del 
av elevpengen i form av ett fast ”tilläggsbelopp” och uppgår till ca 9 000 kr per elev. 
Dessa pengar fördelas inte olika enligt några socioekonomiska parametrar utan skiljer 
sig endast beroende på vilken årskurs eleven tillhör (ca 10 800 kr per högstadieelev, ca 
8 100 kr per lågstadieelev).  

Däremot fördelas 19 % av den totala elevpengen baserat på socioekonomisk struktur 
då den differentieras utifrån moderns härkomst och utbildningsnivå. Utbildnings- och 
kulturnämnden informerar under intervju att det ska göras en genomlysning över hur 
skolpengen fördelas och de förtroendevalda uppger att fördelningen i högre grad ska 
ske enligt de parametrar som SKL har tagit fram. De förtroendevalda menar att de 
högre kostnaderna för elevhälsan i Burlöv delvis beror på socioekonomiska aspekter 
och att kommunen har fler elever med särskilda behov än vad som är fallet i andra 
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KONTO Budget 
2019 

Budget 
2018 

Budget 
2017 

Budget 
2016 

Budget 
2015 

Intäkter/ Inkomster, mnkr 0 -500 0 0 0 

Kostnader/ utgifter, mnkr 30 0 0 0 0 

Kostnader för arbetskraft, mnkr 7 746 7 514,7 5 457,6 4 381,3 2 545,9 

Övr. verksamhetskostnader (lokaler, 
förbruk.mat., invent.), mnkr 

245 102 102 90 105 

Övr. verksamhetskostnader (resor, 
kurs, annons, reklam), mnkr 

852 500 750 500 0 

TOTALER, mnkr 8 873 7 617 6 310 4 971 2 651 

208



 

 10 
 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Confidential 

Burlövs kommun 
 Granskning av elevhälsan 

KPMG AB 

 2019-05-13 

kommuner. Nämnden informerar vidare att det finns en diskrepans mellan de olika 
skolornas resursbehov och att det generellt sett satsas mer elevhälsopengar per skola i 
Arlöv än i Åkarp. 

Från intervju med verksamhetschef för den centrala elevhälsan, rektorer och lärare 
framgår att fördelning av elevhälsoresurser till de olika skolorna sker i nära dialog 
mellan respektive skolenhet och den centrala elevhälsan. Formellt är det respektive 
skolas rektor som är ansvarig för anställning av specialpedagoger och kuratorer på sin 
skola medan övrig elevhälsopersonal är anställda av den centrala elevhälsan. Det är 
emellertid varje enskild skolas rektor som arbetsleder den centrala elevhälsans 
specialpedagoger, psykologer samt skolsköterskor när de är ute på skolorna. Baserat 
på intervjuerna får vi intrycket att personal ute på skolorna i huvudsak är tillfreds med 
de erhållna elevhälsoresurserna och att det finns en förståelse ute på skolenheterna för 
att elevhälsobudgeten är begränsad och att en del resursbehov därför inte kan täckas. 
Det ges även uttryck för att elevhälsoverksamheten, både den centrala och den lokala 
ute på skolenheterna, har utvecklats positivt under de senaste åren. Baserat på 
intervjuer tycks det dock föreligga en utmaning i elevhälsoarbetets förmåga att fånga 
upp samtliga elever som är i behov av stöd. Enligt de intervjuade finns det en tendens 
att prioritera mer utåtagerande elever än elever som har lika stora behov av hjälp men 
utan att det syns i deras beteende i klassrummet. Här konstaterar intervjuad personal 
att beslut om resursfördelning riskerar att i alltför hög grad påverkas av i vilken 
omfattning och med vilken intensitet lärare och föräldrar efterlyser extra 
elevhälsoresurser för en särskild elev eller elevgrupp. 

Det finns även en allmän åsikt att de administrativa rutinerna i högre grad kan 
digitaliseras, ett arbete som emellertid har påbörjats baserat på genomförda intervjuer. 

Enligt skollagen ska elevhälsan främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Intervjuad skolpersonal vittnar om att elevhälsoarbetet i kommunen har blivit mycket 
mer förebyggande jämfört med tidigare när det var mer fokus på åtgärdande insatser. 
Ett exempel på detta är att elevhälsans psykologer inte bara arbetar med utredningar 
utan även handleder den pedagogiska personalen. Intervjuad personal indikerar dock 
att det fortfarande är för stort fokus på åtgärdande insatser och att det förebyggande 
och i synnerhet det hälsofrämjande arbetet kan prioriteras ytterligare. 

4.3 Personalens uppfattning av tillgång till elevhälsa  
Skolinspektionen genomför halvåret före en planerad regelbunden tillsyn en enkät 
bland elever, personal och vårdnadshavare om deras syn på skolan och dess 
verksamhet inom en rad område. Ett sådant område är elevhälsan. I tabellerna nedan 
framgår svaren från elever och personal i Burlövs kommuns grundskola från enkäten 
hösten 2018.  

I Skolinspektionens enkäter inför regelbunden tillsyn gav eleverna i Burlöv följande svar 
på hur de såg på elevhälsan. Den procentsats som anges i respektive kolumn visar på 
hur stor andel av eleverna som ansåg att påståendet stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. Två av kolumnerna visar på resultatet i Burlöv och de två 
resterande kolumnerna visar på det totala enkätresultatet som ska spegla hela riket. 
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Elevhälsan årskurs 5 
Burlöv 

årskurs 5 
enkätomg. 

årskurs 9 
Burlöv 

årskurs 9 
enkätomg. 

Elevhälsogruppen i min skola frågar 
oss elever om hur vi har det i skolan 
och hemma.10  

62 % 67 % 49 % 52 % 

Jag kan gå och prata med skol-
sköterskan eller 
kuratorn/skolpsykolog om vad jag 
vill, det måste inte ha hänt något 
allvarligt. 

i.u. i.u. 63 % 68 % 

Svaren från eleverna i Burlöv var mer negativa än de nationella genomsnittssvaren från 
enkätomgången både för årskurs fem och för årskurs nio när det gällde frågan om att 
elevhälsogruppen förhör sig om hur eleverna upplever sin skol- och livssituation.11 
Svaren var även mer negativa än det nationella snittet när det gällde förutsättningarna 
att prata med skolsköterska, kurator eller skolpsykolog. För den senare frågan finns 
dock endast svar för årskurs nio. 

Nedan ser vi den pedagogiska personalens ställningstagande till påståenden om 
elevhälsan.  

Elevhälsan Pedagogisk personal12 

Burlöv Enkätomg. 

Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna 
om deras uppfattning om sin skol- och livssituation  

78 % 74 % 

Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att 
själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar  

88 % 85 % 

I min skola finns beredskap för att i det dagliga 
arbetet hantera situationer som kräver 
elevhälsogruppens kompetenser. 

87 % 77 % 

I Burlövs kommun är personalens svar nästan i paritet med enkätomgångens snitt, 
förutom vad gäller huruvida skolans beredskap är tillräcklig där snittet är betydligt 
högre i Burlöv. Personalens svar överensstämmer inte med elevernas svar inom 
samma område då personalen har en betydligt mer positiv bild än vad eleverna har. 
Närmare nio av tio lärare menar att elevhälsogruppen hör sig för hur eleverna mår 

                                                
10 Frågan till årskurs 9 var något annorlunda formulerad: Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever 
hur vi upplever vår skol- och livssituation. 
11 Hösten 2018 deltog 1 580 skolenheter i enkäten och totalt 72 436 elever i årskurs fem och nio samt 
årskurs två på gymnasiet besvarade enkäten. Svarsfrekvensen i Burlöv för årskurs 5 var 84 % och för 
årskurs 9 var den 68 %. 
12 Svarsfrekvensen i Täby kommun var 70 procent att jämföra med ett snitt på 68 procent i 
enkätomgången (grundskola) 
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medan bara sex av tio femteklassare och hälften av alla nioklassare menar att detta 
stämmer. Åtta procent av den pedagogiska personalen i Burlövs kommuns grundskola 
tycker inte att det finns beredskap för att ”i det dagliga arbetet hantera situationer som 
kräver elevhälsogruppens kompetenser”, vilket är fem procentenheter lägre och 
därmed bättre än enkätomgångens snitt som speglar landet i stort.  

Elevhälsans personal vittnar om att förutsättningarna för elevhälsoarbetet skiljer sig 
mellan de olika skolenheterna. Bl.a. finns det stora skillnader i den socioekonomiska 
sammansättningen mellan olika skolors elevgrupper och att det har en påverkan på 
vilka elevhälsoresurser som behövs sättas in på respektive skola. Ur det perspektivet 
menar intervjuad skolpersonal att det finns en poäng med att inte bara ha en central 
elevhälsa utan även en lokal elevhälsa ute på respektive skolenhet som har en daglig 
och nära kontakt med eleverna och skolpersonalen. Vidare framkommer det under 
intervjuer att de mindre skolenheterna p.g.a. sina mindre totalbudgetar har 
budgetbegränsningar när det gäller elevhälsoarbetet som gör att de inte har möjlighet 
att anställa lokala elevhälsoresurser i samma utsträckning som de större enheterna. 
Som en konsekvens av detta delas elevhälsans tjänster mellan flera mindre enheter. 

4.4 Uppföljning 

4.4.1 Måluppfyllelse 
Utbildnings- och kulturnämnden använder sig av nedan årshjul för att följa upp 
kvalitetsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211



 

 13 
 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
KPMG Confidential 

Burlövs kommun 
 Granskning av elevhälsan 

KPMG AB 

 2019-05-13 

Bland annat rapporteras samtliga anmälda kränkningar till nämnden. Vidare rapportera 
elevhälsopersonal direkt uppföljningar till utbildnings- och kulturnämnden. Exempelvis 
redovisar årligen skolsköterskan och psykologen med medicinskt ledningsansvar 
tillsammans med den centrala elevhälsans verksamhetschef en 
patientsäkerhetsberättelse för nämnden. Detta görs i mars och i berättelsen redogörs 
för resultat och effekt av de delar av elevhälsoarbetets som omfattas av hälso-och 
sjukvårdslagen. Vidare för den centrala elevhälsans verksamhetschef tillsammans med 
grundskolechef dialog med respektive skolenhets rektor gällande elevhälsoarbetet och 
rapporterar sedan vidare till nämnden hur elevhälsoarbetet fungerar. Intervjuade 
tjänstemän uppger också att nämnden har varit lyhörd för när det har funnits behov av 
resursförstärkningar på olika skolenheter, bl.a. utökade psykologresurser. 

Det framgår emellertid från intervjuer att det finns brister i uppföljningen av 
elevhälsoarbetet. Det framgår bl.a. i intervju med tjänstemän att 
verksamhetsberättelserna i högre grad behöver innefatta elevhälsan och att 
förvaltningens dokumentation och underlag som rapporteras till nämnden kan bli mer 
omfattande. Samtidigt är det tydligt att detta är något som både förtroendevalda och 
tjänstemän inom samtliga berörda verksamheter nu arbetar aktivt med att förbättra. 
Bl.a. framkommer i intervju att nämnden har bett den centrala elevhälsan att ta fram 
underlag som visar på hur satsade resurser har använts och vilket resultatet har varit. 

Det framkommer även i intervju att systemet med kvalitetskort ska användas för att 
utveckla uppföljningen av elevhälsoarbetet, detta är dock något som enligt de 
intervjuade fortfarande behöver utvecklas. Ytterligare en åtgärd är att 
elevhälsoperspektivet ska införas i den övergripande uppföljningen av skolan med fokus 
bl.a. på behov och vilka resurser som behövs. Här informerar intervjuad skol- och 
elevhälsopersonal att elevhälsoperspektivet har inkluderats i återkommande 
analysdagar där ledningsgrupperna inom skolverksamheten träffas för att diskutera mer 
övergripande frågor. Även förtroendevalda deltar ibland på analysdagarna. 

Vidare finns det en ambition om att nämnden inom en snar framtid ska börja följa upp 
de elevenkäter som årligen går ut till förskolan, årskurs 4 samt årskurs 8 och som 
administreras av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Detta ska göras genom 
att den centrala elevhälsan redogör statistiken för de förtroendevalda. 

Det framkommer också i intervjuer att det har saknats ändamålsenliga digitala system 
för uppföljning och att dokumentationsverktygen fram tills nyligen har varit 
ålderdomliga. Detta är dock på väg att ändras i och med införandet av ett nytt digitalt 
dokumentationssystem, V-klass, där samtliga anteckningar gällande stödinsatser ska 
kunna samlas. V-klass ska tas i bruk under höstterminen 2019. Vidare kommer 
kommunen att införa ett nytt diariesystem, Evolution, som enligt intervjuade också 
kommer att förenkla dokumentation och uppföljning. 

5 Slutsats och rekommendationer 
Syftet med granskningen är att bedöma om utbildnings- och kulturnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden har en i 
huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. Styrningen och dess 
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resursfördelning ger tillräckliga förutsättningar för att tillgången till elevhälsans olika 
kompetenser ska kunna avgöras av rektor på respektive skola, dock inom ramen för 
rådande budgetbegränsningar. Vi konstaterar samtidigt att det finns utmaningar när det 
gäller att säkerställa en likvärdig fördelning av elevhälsans resurser till samtliga elever. 
Dels har mindre skolenheter inte samma ekonomiska möjligheter att erbjuda 
elevhälsopersonal som de större skolenheterna. Dels riskerar fördelningen av 
elevhälsoresurserna att fokuseras på de mest utåtagerande eleverna och att elever 
vars besvär inte syns lika tydligt riskerar att hamna i andra hand. 

När det gäller uppföljningsarbetet bedömer vi emellertid att det finns 
förbättringsmöjligheter genom att dokumentationen gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. Här noterar vi dock att det finns en medvetenhet hos både tjänstemän och 
förtroendevalda att åtgärder behöver vidtas och att ett utvecklingsarbete har påbörjats. 
Med hänvisning till detta noterar vi att det pågår ett arbete med att digitalisera 
dokumentations- och uppföljningsverktygen och att detta förenklar både uppföljning 
och styrning framöver. 

Vidare konstaterar vi att uppdelningen av elevhälsan i en central och flera lokala 
enheter på respektive skola har både för- och nackdelar men att den i stort uppfattas 
som positiv av intervjuad personal. Fördelarna är att uppdelningen möjliggör för lokalt 
förankrat elevhälsoarbete som kompletteras med ett centralt elevhälsoarbete som kan 
fokusera på de mer övergripande frågorna i samverkan med förvaltningen. 
Nackdelarna är att samverkan och även kompetensutvecklingen inom 
elevhälsoverksamheten riskerar att lida av det faktum att samtlig elevhälsopersonal 
inte tillhör samma organisation. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör 
elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar. 

5.1 Svar på revisionsfrågor 
Finns en ändamålsenlig organisation för elevhälsan?   

Vår bedömning är att elevhälsans organisation är ändamålsenlig och att det finns både 
för- och nackdelar med att den är uppdelad i en central enhet och flertalet lokala 
enheter. Fördelarna är att uppdelningen möjliggör för lokalt förankrat elevhälsoarbete 
med djup insikt i respektive skolas elevgrupp som kompletteras med ett centralt 
elevhälsoarbete som kan fokusera på de mer övergripande frågorna och likvärdigheten 
samt förebyggande och främjade elevhälsoarbete i samverkan med förvaltningen. 
Nackdelarna är att samverkan och även kompetensutvecklingen inom 
elevhälsoverksamheten riskerar att lida av det faktum att samtlig elevhälsopersonal 
inte tillhör samma organisation. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör 
elevhälsans vårdgivande ansvar. 

Finns en ändamålsenlig resursfördelning avseende elevhälsans verksamhet? 

Vi konstaterar att resursfördelningen sker i nära dialog mellan elevhälsopersonalen och 
respektive skolenhet. Även om det under intervjuer ges uttryck för att det stundtals 
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råder resursbrist gör vi bedömningen att resursfördelningen är ändamålsenlig och att 
detta istället är ett symptom på rådande budgetbegränsningar. 

Vi konstaterar också att den centrala elevhälsans resurser fördelas som fasta 
tilläggsbelopp och kommer respektive skola tillhanda som en del av elevpengen. 
Pengarna från den centrala elevhälsans resurser differentieras inte olika enligt några 
socioekonomiska parametrar utan skiljer sig endast beroende på vilken årskurs eleven 
tillhör (ca 10 800 kr per högstadieelev, ca 8 100 kr per lågstadieelev). Däremot fördelas 
19 % av den totala elevpengen baserat på socioekonomisk struktur då den 
differentieras utifrån moderns härkomst och utbildningsnivå. Här noterar vi att det finns 
en ambition att framöver använda SKL:s parametrar när det gäller resursfördelningen. 

Uppfattar skolans personal att resurser fördelas så att varje rektor och elev har 
tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

Baserat på genomförda intervjuer finns det en allmän uppfattning att 
elevhälsoresurserna i huvudsak kommer samtliga skolenheter och därmed elever 
tillhanda. Dock föreligger det utmaningar kopplade till både budgetbegränsningar och 
elevgruppernas bakgrund och dynamik. En utmaning är att mindre skolenheter inte har 
samma möjligheter att erbjuda elevhälsopersonal som de större skolenheterna. Detta 
beror på att de mindre skolenheternas budgetutrymme är begränsat. En annan 
utmaning i fördelningen av elevhälsoresurserna är att de enligt intervjuad personal 
riskerar att fokuseras på de mest utåtagerande eleverna och att elever vars besvär inte 
syns lika tydligt riskerar att hamna i andra hand. 

Vi noterar även att det finns en diskrepans mellan personalens och elevernas svar 
gällande elevhälsoarbetet i de årliga skolenkäter som Skolinspektionen genomför. 
Skolpersonalen har baserat på svaren i skolenkäterna en betydligt mer positiv bild än 
vad eleverna har både när det gäller hur närvarande elevhälsan är och hur goda 
förutsättningarna är för att tala med elevhälsans personal. 

På vilket sätt säkerställer nämnden att resurserna fördelas så att varje rektor och 
elev har tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser? 

Baserat på genomförda intervjuer bedömer vi att resursfördelningen, inom ramen för 
existerande budgetbegränsningar, är ändamålsenlig. Dock gör vi bedömningen att 
uppföljningsarbetet av elevhälsan kan utvecklas ytterligare. Det underlag och den 
dokumentation gällande elevhälsoarbetet som förvaltningen återrapporterar till 
nämnden kan bli mer omfattande. Vi noterar emellertid att det finns en medvetenhet 
hos både tjänstemän och förtroendevalda att detta är ett förbättringsområde och att ett 
utvecklingsarbete har påbörjats. 

Vidare noterar vi att det pågår ett arbete med att digitalisera dokumentations- och 
uppföljningsverktygen och att detta förenklar både uppföljning och styrning framöver. 

5.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi utbildnings- och kulturnämnden: 

— att tillse att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden även inkluderar 
elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar. 
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— att säkerställa att samtliga elevers resursbehov utvärderas likvärdigt och inte 
påverkas av andra faktorer. Insatser ska göras utifrån olika elevers förutsättningar 
och behov oberoende av storleken på skolan och vilka andra behov som eleverna 
kan tänkas ha. 

— att säkerställa att uppföljning och dokumentation gällande elevhälsoarbetet blir mer 
omfattande. 

 

 

 

 

KPMG, dag som ovan  

 

 

 

 

Joakim Nertyk      Simon Monti Danielsson 
Verksamhetsrevisor     Verksamhetsrevisor 
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BURLÖVS KOMMUN 2019-05-13 
Revisorerna 

Till: Utbildnings- och kulturnämnden 

För kännedom till: Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Granskning av elevhälsan 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun genomfört en 
granskning av elevhälsoverksatnheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden har en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. Även om det under intervjuer ges 
uttryck för att det stundtals råder resursbrist bedömer vi att styrning och resursfördelningen ger 
tillräckliga förutsättningar för att tillgången till elevhälsans olika kompetenser ska kunna 
avgöras av rektor på respektive skola, dock inom ramen for rådande budgetbegränsningar. Vi 
konstaterar samtidigt att det finns utmaningar när det gäller att säkerställa en likvärdig 
fördelning av elevhälsans resurser till samtliga elever. Dels har mindre skolenheter inte samma 
ekonomiska möjligheter att erbjuda tillgång till elevhälsopersonal som de större skolenheterna. 
Dels riskerar fördelningen av elevhälsoresurserna att fokuseras på de mest utåtagerande 
eleverna och att elever vars besvär inte syns lika tydligt riskerar att komma i andra hand. 

När det gäller uppföljningsarbetet bedömer vi emellertid att det finns förbättringsmöjligheter 
genom att dokumentationen gällande elevhälso arbetet blir mer omfattande. Här noterar vi dock 
att det finns en medvetenhet hos både tjänstemän och förtroendevalda att åtgärder behöver 
vidtas och att ett utvecklingsarbete har påbörjats. Med hänvisning till detta noterar vi att det 
pågår ett arbete med att digitalisera dokumentations- och uppföljningsverktygen och att detta 
förenklar både uppföljning och styrning framöver. 

Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör elevhälsoarbetet 
och vårdgivaransvaret. 

Revisorerna önskar svar från utbildnings- och kulturnämnden kring vilka åtgärder nämnden 
avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen 
tillhanda senast 2019-09-05. 

För Burlövs kommuns revisorer, 

Tommy Andersson 
Ordförande 

Gunnar Rune 
Vice ordförande 
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Sista uppdateringen 26 januari 2019
Liberalerna i Burlöv Redovisning KS
Resultaträkning
Intäkter 2018
Partistöd 36 400,00
Medlemsavgifter 400,00
Diverse
Räntor

Summa intäkter 36 800,00

Kostnader
Bankkostnader 804,75
Länsförbundet 5 729,00
Möten/kurser 2 550,00
Närradio 0,00
Reklam/Kampanj/Media 69 800,75
Diverse 404,00
Vuxenskolan 0,00
Återbetalning medlemsavg. 0,00
Kassa/Konto 0,00
Summa kostnader 79 288,50

Resultat -42 488,50
Balansräkning

Tillgångar 2018
Kassa 0,00
Plusgiro 71 460,17

Summa tillgångar 71 460,17

Skulder/Eget kapital
Eget kapital 71 460,17
Årets resultat -42 488,50
Summa eget kapital 28 971,67
Summa skulder/eget kapital 28 971,67
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